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 พระรำชบญัญตักิำรจดัท�ำยทุธศำสตร์ชำต ิพ.ศ. 2560 ก�ำหนดให้ส�ำนักงำนสภำพฒันำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ท�ำหน้ำที่ส�ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรและ

กรรมกำรจดัท�ำยทุธศำสตร์ชำต ิโดยมอี�ำนำจหน้ำทีใ่นกำรเผยแพร่ยทุธศำสตร์ชำตแิละแผนแม่บท 

รวมทั้งด�ำเนินกำรอื่นใดเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและสร้ำงแนวร่วมในกำรด�ำเนินกำรตำม

ยุทธศำสตร์ชำติ ทั้งนี้ ในกระบวนกำรจัดท�ำร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ จะต้องจัดให้ประชำชนทุกภำค

ส่วนได้เข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรด�ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรรบัฟังควำมคดิเห็นเบือ้งต้นเพือ่น�ำมำใช้

จัดท�ำร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ และกำรจัดกระบวนกำรสร้ำงกำรรับรู้และมีส่วนร่วมเมื่อจัดท�ำร่ำง

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนต่ำงๆ แล้วเสร็จเบื้องต้น 

 เพือ่ให้ สศช. สำมำรถขบัเคลือ่นภำรกิจได้อย่ำงสมัฤทธ์ิผล น�ำประเทศสูก่ำรพฒันำทีย่ัง่ยนื 

และบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ�ำเป็นต้องให้ประชำชนทุกภำค

ส่วนให้กำรสนับสนุน และมีส่วนร่วมก�ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศในยุทธศำสตร์ชำติ 

20 ปี จึงต้องสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำต ิ

แก่ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ โดยกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์และกิจกรรม ให้เข้ำถึงกลุ ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมและมี

ประสิทธิภำพ จึงมอบหมำยให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.) จัดท�ำ “โครงกำร

สร้ำงกำรรับรู้และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและกำร

ปฏิรูปประเทศ” เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แก่กลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ 

เห็นถึงควำมส�ำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ และโน้มน้ำวให้ประชำชนภำคส่วนต่ำงๆ ให้กำร

สนับสนุนและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ

คำ�นำ�



 โครงกำรสร้ำงกำรรบัรูแ้ละกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนต่อกำรขบัเคลือ่นยทุธศำสตร์

ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ ด�ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วน 

ได้รบัรูแ้ละเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรขบัเคลือ่นเพือ่กำรปฏิรปูประเทศและกำรจัดท�ำยทุธศำสตร์ชำติ

ผ่ำนเวทีนโยบำยสำธำรณะในระดับพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนกำรสื่อสำรทำงสังคมเพื่อให้ทุกภำค

ส่วนได้รับรู้ เข้ำใจ และเข้ำร่วมในกำรปฏิรูปอย่ำงกว้ำงขวำง ทั้งนี้จะเป็นกำรสนับสนุนและสร้ำง

ภำคีเครือข่ำยให้มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและสร้ำงกระแสให้เกิดควำม 

รับรู้และร่วมมือในระดับภูมิภำคและระดับประเทศ รวมทั้งกระตุ้นให้สื่อมวลชนเข้ำมำมีส่วนร่วม

และน�ำข้อมูลกำรปฏิรูปไปเผยแพร่ให้สำธำรณชนเกิดควำมเข้ำใจในประเด็นตำมยุทธศำสตร์ชำติ

แต่ละด้ำนอย่ำงแท้จริง

 กจิกรรมหลักเป็นกำรสนบัสนนุกำรจัดเวทนี�ำเสนอและแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ และเน้น

กระบวนกำรสร้ำงเครอืข่ำยกำรส่ือสำรสำธำรณะในสงัคมและสร้ำงกำรมส่ีวนร่วมจำกทกุภำคส่วน 

มเีป้ำหมำยเพ่ือให้สังคมได้รบัทรำบและตระหนักถงึปัญหำและทำงออก ทำงร่วมต่ำงๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

กับปัญหำโครงสร้ำงของประเทศผ่ำนเครือข่ำยสื่อมวลชนต่ำงๆ จำกกำรสนับสนุนทำงวิชำกำร 

วำงแผนกำรสื่อสำรร่วมกันและสร้ำงช่องทำงสื่อสำรที่เชื่อมโยงกัน 

 ผลกำรด�ำเนินกำร มีกำรจัดเวทีนโยบำยสำธำรณะเพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของทุก 

ภำคส่วนต่อกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ ในระหว่ำงเดือนมกรำคมถึง

เดือนมีนำคม 2562 โดยแบ่งเวทีออกเป็น 3 ระดับ คือ เวทีนโยบำยสำธำรณะระดับจังหวัด 

77 จงัหวดั เวทีนโยบำยสำธำรณะระดับเขตโดยคณะกรรมกำรเขตสขุภำพเพ่ือประชำชน และเวที

นโยบำยสำธำรณะเครือข่ำยเด็กและเยำวชน รวมทั้งสิ้น 102 เวทีๆละ ประมำณ 100-200 คน 

 ในแต่ละเวทีนอกจำกกำรรับรู้ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติแล้ว ยังได้อภิปรำยรำยละเอียด

ประเด็นยทุธศำสตร์ชำตทิีส่อดคล้องกบักำรแก้ปัญหำหรอืมคีวำมเป็นไปได้ในกำรขบัเคลือ่นให้เกิด

ผลส�ำเร็จเป็นรูปธรรมระดับพื้นที่ด้วย ซึ่งรูปแบบเวทีเช่นน้ีท�ำให้มีโอกำสน�ำยุทธศำสตร์ชำติทั้ง 

6 ด้ำนอันได้แก่ ด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ด้ำนกำรพัฒนำและ

บทสรุปผู้บริห�ร



เสริมสร้ำงศกัยภำพทรพัยำกรมนุษย์ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสงัคม ด้ำนกำร

สร้ำงกำรเตบิโตบนคณุภำพชวีติท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และด้ำนกำรปรบัสมดุลและพฒันำระบบ

กำรบรหิำรจดักำรภำครฐั ไปใช้ให้เกดิผลข้ึนในพืน้ที ่นอกจำกนีย้งัมหีลำยประเดน็มคีวำมสอดคล้อง

กบักำรขบัเคล่ือนนโยบำยสำธำรณะระดบัพืน้ทีผ่่ำนกลไกสมชัชำสขุภำพระดบัจังหวดั หรอืทีพ่ืน้ท่ี

เรียกว่ำ “ประเด็นคำนงัดจังหวัด” ซึ่งเป็นกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วนร่วมรูปแบบ

หนึ่งของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.) 

 กำรทบทวนบทเรียนกำรจัดเวทีฯ สะท้อนให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำหัวใจส�ำคัญของกำร 

ด�ำเนินกำรจดักระบวนกำรฯ คอื กำรมส่ีวนร่วมและกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ของผูเ้ก่ียวข้องทกุฝ่ำย

อย่ำงแท้จริงมำกกว่ำกำรจัดเพียงเป็น “พิธีกรรม” เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบขั้นตอนของทำง

รำชกำร กำรด�ำเนินกำรจัดกระบวนกำรรับรู้และมีส่วนร่วมฯ แต่ละเวทีจึงต้องมีกำรก�ำหนดกลุ่ม

เป้ำหมำยทีชั่ดเจนและครอบคลุม และมช่ีองทำงให้กลุม่เป้ำหมำยดงักล่ำวซึง่เป็นผูไ้ด้รบัผลประโยชน์

หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็นยุทธศำสตร์ชำติสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและกระบวนกำร 

 ข้อเสนอแนะต่อกำรด�ำเนินงำนระยะต่อไป ควรให้ประชำชนต้องเป็นเจ้ำภำพร่วมในกำร

ขับเคลื่อนงำน เพรำะหัวใจส�ำคัญของกำรท�ำงำน อยู่ที่ตัวประชำชนผู้เป็นเจ้ำของพื้นที่ที่ได้รับ 

ผลกระทบ ดงันัน้ ประชำชนต้องมทีศันคตแิละส�ำนึกของกำรมำร่วมมอืกันในกำรแก้ไขปัญหำของ

พื้นที่ ต้องมีควำมเช่ือม่ันในกำรจัดกำรปัญหำพื้นที่ด้วยแนวทำงชุมชนท้องถิ่นจัดกำรตนเองเพื่อ

ควำมมีสุขภำวะร่วมกัน ทั้งนี้กระบวนกำรปรึกษำสำธำรณะ ที่เน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่

เกีย่วข้องในกำรร่วมแลกเปล่ียนข้อมลูข่ำวสำร ควำมรู ้ถกแถลง ปรกึษำหำรอื เพือ่ก�ำหนดทศิทำง

แนวนโยบำย ร่วมด�ำเนินกำร และร่วมพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง น�ำไปสู่กำรสร้ำงควำมเป็นเจ้ำของ

นโยบำยสำธำรณะร่วมกัน และภำคีเครือข่ำยที่เป็นแนวร่วมทุกระดับมีควำมส�ำคัญในกำรแก้ไข

ปัญหำร่วมกันได้

 ทีส่�ำคญัเพือ่ให้เกิดผลรปูธรรมและกำรด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง ต้องสนับสนุนกำรจัดกำร

ควำมรู้ กำรเข้ำถึงข้อมูล และกลไก/คณะท�ำงำนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีควำมจ�ำเป็นในกำร

เช่ือมประสำนเพื่อหำข้อสรุปท่ีดีที่สุดให้ได้ ซึ่งจะท�ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้ำงใน 

แนวรำบมำกขึ้น รวมไปถึงกลไกกำรติดตำมประเมินผลกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติระดับพื้นที่ 

โดยกำรมีส่วนร่วมของ สช. สศช. และหน่วยงำนวิชำกำรระดับพื้นที่
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บทน�า1.

 1.1 ความส�าคัญและความเป็นมาของโครงการ

 สืบเนื่องจำกรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 มำตรำ 65 ก�ำหนด

ให้รฐัจดัให้ม ี“ยทุธศำสตร์ชำต ิ20 ปี” เพือ่เป็นเป้ำหมำยระยะยำวในกำรพฒันำประเทศ 

ประกอบกับมำตรำ 257 และมำตรำ 259 ก�ำหนดให้มีกำรจัดท�ำ “แผนปฏิรูปประเทศ” 

เพื่อวำงรำกฐำนกำรพัฒนำไปสู่ประเทศที่มีควำมสำมัคคีปรองดอง มีกำรพัฒนำอย่ำง

ยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมสมดุล ประชำชนในสังคมมี

โอกำสทัดเทียมกัน และมีคุณภำพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศและ

กำรปกครอง ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และระบุไว้

ว่ำกฎหมำยดังกล่ำวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมและกำรรับฟังควำมคิดเห็น

ของประชำชนทุกภำคส่วนอย่ำงทั่วถึงด้วย

 ผลกำรด�ำเนนิกำรจัดรบัฟังควำมคดิเหน็จำกประชำชนและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหำ ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้มำจำกกำรรับฟัง 

ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศที่ผ่ำนมำ พบว่ำ 

กระบวนกำรมีส่วนร่วมและกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ของประชำชนและภำคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง

ถอืเป็นหวัใจส�ำคญัของยทุธศำสตร์ชำตแิละกำรปฏริปูคร้ังนี้ 

12 



 ดังนั้น เพื่อให้ยุทธศำสตร์ชำติเกิดกำรผลักดันและขับเคลื่อนอย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดกำรมี 

ส่วนร่วมจำกภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ จ�ำเป็นต้องอำศัยกลไกกำรด�ำเนินงำนระดับพ้ืนที่ 

โดยเฉพำะกลไกกำรท�ำงำนโดยใช้พืน้ที/่จังหวัดเป็นฐำนหรอืศนูย์กลำงของกำรปฏิรปูระดบัประเทศ และ

น�ำหลักกำร แนวคิด และรูปแบบของกระบวนกำร “สมัชชำสุขภำพ” และ “สมัชชำปฏิรูป” ซึ่งถือเป็น

แนวทำงหนึง่ของกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะตำมระบอบประชำธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม เป็นกระบวนกำร

ทำงสังคมที่ให้ทุกภำคส่วน ทั้งภำคประชำชน และชุมชน ภำคธุรกิจ ภำควิชำกำร และภำครัฐ ได้ร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงหลำกหลำยและกว้ำงขวำงบนฐำนของปัญญำ ควำมรู้ และควำม

สมำนฉันท์ โดยมีกำรจัดกระบวนกำรอย่ำงเป็นระบบและต่อเน่ือง มำประยุกต์ใช้เพ่ือน�ำไปสู่กำรม ี

ข้อเสนอเชิงนโยบำยให้หน่วยงำน ภำคีเครือข่ำยผู้เกี่ยวข้องน�ำไปปฏิบัติหรือน�ำไปพิจำรณำก�ำหนดเป็น

นโยบำยสำธำรณะส�ำหรับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในอนำคตต่อไป

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.) ในฐำนะองค์กรหลักที่มีประสบกำรณ์ในกำร

พัฒนำและขับเคลื่อนกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วนร่วม (Participatory Public Policy 

Process) จึงได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำ “โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนต่อ 

กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภำคีเครือข่ำย 

ทุกภำคส่วนได้รับรู ้และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนเพื่อกำรปฏิรูปประเทศและกำรจัดท�ำ

ยุทธศำสตร์ชำติ (reform in action) ผ่ำนเวทีนโยบำยสำธำรณะในระดับพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนกำร

สื่อสำรทำงสังคมเพื่อให้ทุกภำคส่วนได้รับรู้ เข้ำใจ และเข้ำร่วมในกำรปฏิรูปอย่ำงกว้ำงขวำง

 1.2 วัตถุประสงค์

 เพือ่ให้เกดิกลไกขบัเคล่ือนอนัน�ำไปสูก่ำรสำนพลงัร่วมกันขบัเคลือ่นยทุธศำสตร์ชำต ิในประเดน็

ส�ำคัญๆ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพำะดังนี้

(1) ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ทกุภำคส่วนในสงัคม ได้รบัรูแ้ละเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรขบัเคลือ่น

ยุทธศำสตร์ชำติผ่ำนเวทีนโยบำยสำธำรณะในระดับพื้นที่

(2) รวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสำธำรณชนและ 

เครือข่ำยสมัชชำระดับพื้นที่และเฉพำะประเด็นเกี่ยวกับประเด็นขับเคลื่อนภำยใต้กรอบ

ยุทธศำสตร์ชำติ 

(3) จัดท�ำข้อเสนอต่อกำรขับเคลื่อนท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ม ี

ควำมส�ำคญัต่อกำรปฏิรูปประเทศ ทีเ่ป็นกำรขบัเคลือ่นอย่ำงมส่ีวนร่วมของภำคเีครอืข่ำย

ทุกภำคส่วน

13 ส่วนที่ 1



(4) สื่อสำรสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำรรับรู้ กำรเสนอควำมเห็น

เพิ่มเติม เกิดควำมสนใจท่ีจะเข้ำมำมีส่วนร่วมน�ำเอำข้อมูลต่ำงๆ ไปใช้ประโยชน์ตำม 

แต่เงือ่นไขของภำคส่วนต่ำงๆในสงัคมอย่ำงกว้ำงขวำง รวมทัง้เป็นกำรปรบัเปลีย่นกระบวน

ทศัน์ของประชำชนเพือ่ให้สงัคมเกิดควำมเข้ำใจในยทุธศำสตร์ชำตแิต่ละด้ำนอย่ำงแท้จรงิ

(5) เกิดเครือข่ำยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติครอบคลุมทุกจังหวัด 

 1.3 แนวคิดว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 แนวคิดที่น�ำมำใช้ในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรสร้ำงกำรรับรู้และกำรม ี

ส่วนร่วมของภำคประชำชน ต่อกำรขบัเคลือ่นยทุธศำสตร์ชำตแิละกำรปฏริปูประเทศ ในรำยงำนนี ้วำง

อยูบ่นพืน้ฐำนของหลกักำรทีเ่ช่ือว่ำกำรท�ำให้กำรมส่ีวนร่วมของประชำชนก่อผลเป็นรปูธรรมน้ันจะต้อง

กระท�ำผ ่ำนกระบวนกำรที่น�ำเอำผู ้ เ ก่ียวข้องทุกฝ่ำยมำร่วมประชุมพูดคุย ปรึกษำหำรือกัน 

เกีย่วกบัประเดน็สำธำรณะทีเ่ป็นผลประโยชน์ร่วมกันทีเ่รยีกว่ำ “Public Consultation” หรอืทีใ่นภำษำ

ไทยเรยีกว่ำ “กำรปรกึษำสำธำรณะ” รปูแบบของกระบวนกำรปรกึษำสำธำรณะน้ัน มวีตัถปุระสงค์เพือ่

กำรแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่ำงผูร้บัผดิชอบโครงกำรฯ และประชำชนผูส้นใจ เป็นกำรประชุมทีม่ผีูเ้ข้ำร่วม

จ�ำนวนมำกและทุกคนสำมำรถเข้ำร่วมได้ กำรประชุมจะเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็น 

เสนอแนะ รวมทัง้กำรซกัถำมเพือ่ทรำบรำยละเอียดทีเ่ก่ียวข้องโดยคณะท�ำงำนแลกเปลีย่นข้อมลูจะเป็น

ผู้ตอบข้อซักถำมและน�ำข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรประชุมไปพัฒนำปรับปรุงรำยละเอียดกำรด�ำเนิน

โครงกำรให้มีควำมเหมำะสมต่อไป 

 ตัวแบบของกำรจัดกระบวนกำรปรึกษำสำธำรณะมีกำรอ้ำงอิงถึงในประเทศไทยกระบวนกำร

หนึ่ง คือ กำรจัดกระบวนกำรปรึกษำสำธำรณะของสถำบันพระปกเกล้ำ 1  ที่เน้นกำรเปิดพื้นที่ให้

ประชำชนเข้ำมำร่วมกนัพดูคุย ใช้เหตผุล และตดัสนิใจเกีย่วกบัประเดน็ปัญหำในชวีติประจ�ำวนัของชุมชน

หรือของประเทศ เช่น ระบบสุขภำพ กำรศึกษำ คุณภำพชีวิต กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรประกันสังคม 

ฯลฯ เพื่อให้ประชำชนผู้เข้ำร่วมเวทีได้มีโอกำสเรียนรู้ทัศนะมุมมองและประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยของ

1  ที่มำ คู่มือกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ศูนย์บริกำรประชำชน ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี 2558
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ประชำชนคนอื่นๆ ท�ำควำมเข้ำใจกับประเด็นปัญหำและแสวงหำทำงออกร่วมกัน ตำมขั้นตอนกำร 

จัดกระบวนกำร (วันชัย วัฒนศัพท์ และถวิลวดี บุรีกุล, 2555: 55-70) ดังนี้

1) กำรจัดท�ำเอกสำรสรุปประเด็นที่ต้องกำรให้ประชำชนได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ

เอกสำรคู่มือแนวทำงกำรจัดกระบวนกำรปรึกษำสำธำรณะ

2) กำรสุ่มตัวอย่ำงเพื่อคัดเลือกผู้เข้ำร่วมกระบวนกำร ซึ่งอำจใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบก�ำหนด

โควตำ (Quota Sampling) กำรสุ่มทำงสถิติอย่ำงง่ำยหรือกำรสุ่มตัวอย่ำงเพื่อให้ได้ผู้เข้ำ

ร่วมที่เป็นตัวแทนกระจำยไปในกลุ่มต่ำงๆ เช่น กลุ่มเยำวชน กลุ่มวิชำชีพ กลุ่มชำติพันธุ์ 

ฯลฯ หรือจะใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงทั้งสำมวิธีผสมกันก็ได้

3) กำรจัดหำและอบรมผู้เอื้อกระบวนกำร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจทั้งในเรื่องกระบวนกำรและ

เนือ้หำสำระทีจ่ะน�ำไปใช้อภปิรำย ตลอดจนเสรมิทกัษะทีจ่�ำเป็นส�ำหรบักำรจดักระบวนกำร

ปรึกษำสำธำรณะ

4) กำรประสำน ทำบทำมผู้เข้ำร่วมที่สุ่มตัวอย่ำงได้ตำมข้อ (2) เพื่อท�ำควำมเข้ำใจกับผู้ที่ได้

รับกำรสุ่มเลือกในเบื้องต้น และเชิญชวนให้เข้ำร่วมกระบวนกำรด้วยควำมสมัครใจ 

5) กำรจัดเตรียมสถำนที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ส�ำหรับกำรจัดเวที

6) ในวันจัดเวที กระบวนกำรจะเริ่มต้นจำกกำรสร้ำงบรรยำกำศให้เกิดควำมรู้สึกเป็นกันเอง

และมีควำมเสมอภำคกันระหว่ำงผู้เข้ำร่วม จำกนั้นเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจพ้ืนฐำน 

เกี่ยวกับกระบวนกำรปรึกษำสำธำรณะ ซึ่งรวมถึงกติกำกำรสนทนำแลกเปลี่ยน

7) กระบวนกำรปรกึษำสำธำรณะเริม่ต้นจำกให้ข้อมลูพืน้ฐำนเกีย่วกบัวตัถปุระสงค์โครงกำร 

ข้อมูลเบ้ืองต้น และสำระส�ำคัญของประเด็นหำรือที่หยิบยกขึ้นมำพูดคุยกันในเวที 

จำกนั้นจะมีกำรแบ่งผู้เข้ำร่วมเวทีออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 10-15 คนเพื่อท�ำกำรสำน

เสวนำกันภำยในแต่ละกลุ่มซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ช่วง กล่ำวคือ 

  ช่วงแรก เป็นกำรสำนเสวนำเพือ่ให้ผูเ้ข้ำร่วมบอกถงึสิง่ทีแ่ต่ละคนต้องกำรให้เกิดข้ึน 

และเหตุผลสนับสนุน เพื่อน�ำสิ่งที่แต่ละกลุ่มเสวนำกันภำยในกลุ่มมำน�ำเสนอแลกเปลี่ยน

กับกลุ่มอื่นๆ ในเวทีกลำง เพื่อค้นหำสิ่งที่ผู้เข้ำร่วมปรำรถนำที่จะเห็นร่วมกัน 

  ในช่วงที่สอง ผู้เข้ำร่วมเวทีจะกลับเข้ำไปที่กลุ่มย่อยของตนเอง โดยน�ำสิ่งท่ีเป็น

ควำมเห็นร่วมจำกเวทกีลำงช่วงแรกไปช่วยกันพจิำรณำถงึแนวทำงทีเ่ป็นไปได้ส�ำหรบักำร

ท�ำให้สิ่งที่เป็นควำมปรำรถนำร่วมกันนั้นเกิดขึ้นได้ และใครบ้ำง (รวมทั้งตัวผู้เข้ำร่วมเวที

ด้วย) ที่จะต้องเข้ำมำมีส่วนในกำรด�ำเนินกำรตำมแนวทำงน้ันๆ ในท้ำยที่สุด แนวทำงที่

แต่ละกลุ่มคิดร่วมกันจะถูกน�ำเข้ำมำน�ำเสนอในเวทีกลำงอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหำแนวทำงซึ่ง

เป็นควำมเห็นร่วมกันของผู้เข้ำร่วมทั้งหมด 

15 ส่วนที่ 1



8) ในกำรจัดเวที กำรแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุมควรเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ได้แสดงควำมคิดเห็นในรูปแบบอื่น เช่น กำรเขียนข้อเสนอแนะส่งให้ผู ้ด�ำเนินกำร 

นอกเหนือจำกกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงวำจำ 

9) บันทึกเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญซึ่งอยู่ในควำมสนใจ ควำมวิตกกังวลของประชำชน พร้อม

ทั้งเขียนสรุปย่อในประเด็นต่ำงๆ ที่ได้มำจำกทั้งกำรอภิปรำยและกำรเขียนเมื่อเสร็จกำร

ประชุมพร้อมทั้งประกำศให้ทรำบในโอกำสอันเหมำะสมต่อไป

 ปัจจบุนั กำรประชมุปรกึษำสำธำรณะมกีำรผสมผสำนกิจกรรมรปูแบบต่ำงๆ ทีเ่น้นกระบวนกำร

สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของพลเมอืงทีม่คีวำมหลำกหลำยและเป็นขัน้ตอนมำกขึน้ โดยผสมผสำนกำรเสวนำ

ระหว่ำงสำธำรณชนทั่วไปและกลุ่มพลเมืองที่ได้รับกำรคัดเลือกมำศึกษำข้อมูลรับฟังควำมเห็น และ 

ถกเถียงอภิปรำยกัน กระบวนกำรนี้มีควำมน่ำสนใจตรงที่กำรไม่ได้มีรูปแบบใดรูปแบบเดียวเป็นหลัก 

แต่เป็นกำรผสมผสำนหลำยรปูแบบในระดบัต่ำงๆ เพือ่น�ำไปสูก่ำรสร้ำงวัฒนธรรมใหม่ทีอ่ำศยักำรเสวนำ

และกำรสนทนำกันเป็นเครื่องมือส�ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงสังคมของพลเมือง 

 ในประเทศไทย กระบวนกำรปรึกษำสำธำรณะได้มีกำรน�ำไปใช้อย่ำงได้ผล ปรำกฏผลเป็นงำน

วิชำกำรหลำยชิ้น เช่น กรณีศึกษำรูปแบบกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อ (ร่ำง) พระรำชบัญญัติหลักประกัน

สุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (สถำบันพระปกเกล้ำ และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพ 

แห่งชำติ, 2560 ) โครงกำรพัฒนำรูปแบบ (Model) กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดท�ำ

กฎหมำยในประเทศไทย ระยะที่ 1 (สถำบันพระปกเกล้ำ เสนอต่อส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม กระทรวง

ยุติธรรม, 2560) และ โครงกำรศึกษำวิจัยเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง บทเรียนจำกกำรพัฒนำข้อเสนอ 

เชงินโยบำยผ่ำนกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะแบบมส่ีวนร่วม(ประชำเสวนำหำทำงออก กระบวนกำร

ลกูขนุพลเมือง สมัชชำเฉพำะประเด็น) (ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสขุภำพแห่งชำต,ิ 2562) เป็นต้น แสดง

ให้เหน็ว่ำ กำรเปิดพืน้ทีใ่ห้สงัคมและทกุฝ่ำยทีเ่ก่ียวข้องร่วมกันแลกเปลีย่นเรียนรู ้ตลอดจนเสนอแนะแนว

ทำงในกำรก�ำหนดนโยบำยสำธำรณะที่เป็นที่ยอมรับของทุกภำคส่วนเป็นกำรสร้ำงกระบวนกำรมี 

ส่วนร่วมของประชำชนที่มีควำมหมำยและได้ผล

 แนวคิดว่ำด้วยกระบวนกำรปรึกษำสำธำรณะ ที่ได้ท�ำกำรศึกษำทบทวนในหัวข้อน้ี ได้น�ำไปสู่

กำรพัฒนำและออกแบบวิธีกำรด�ำเนินงำนจัดกระบวนกำรสร้ำงกำรรับรู้และกำรมีส่วนร่วมของภำค

ประชำชนต่อกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อใช้รวบรวมควำมคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะของประชำชนเกี่ยวกับเกี่ยวกับประเด็นขับเคล่ือนภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ดังที่จะ 

ได้น�ำเสนอในรำยละเอียดในบทที่ 2 ต่อไป
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 1.4 วิธีการด�าเนินงาน 

 โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ

และกำรปฏิรูปประเทศ มีวิธีกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

	 ขัน้ที	่1	:	การประชมุเตรียมการและชีแ้จงเพือ่จดัเวทีนโยบายสาธารณะ มกิีจกรรมส�ำคญั คอื

1) ด�ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลเชิงสถำนกำรณ์ ประเด็นนโยบำย หรือมติสมัชชำที่ได้มีกำร 

ขับเคล่ือนในระดับจังหวัด/พื้นที่ ที่เก่ียวข้องกับสำระส�ำคัญภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

และประเด็นปฏิรูป เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสถำนกำรณ์ระดับชำติ

2) จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมผู้แทนเครือข่ำยสมัชชำระดับจังหวัด 76 จังหวัด ผู้แทน 

เครือข่ำยสมัชชำ กทม. 6 โซน และผู้แทนคณะกรรมกำรเขตสุขภำพเพื่อประชำชน เพื่อ

ก�ำหนดประเด็นหลักที่กลุ่มเครือข่ำยสนใจและต้องกำรเสนอควำมเห็น โดยพิจำรณำจำก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำระส�ำคัญประเด็นและเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ และแนวทำง

กำรด�ำเนินงำนและแผนปฏิบัติกำร “สังคมเข้มแข็ง ร่วมปฏิรูปประเทศ” โดยกำรมี 

ส่วนร่วมของกลุม่เครือข่ำยระดบัพืน้ที ่ร่วมกบัข้อมลูสถำนกำรณ์ของพืน้ที ่(อำจพจิำรณำ

ทุกประเด็น หรือเลือกเพียงบำงประเด็นก็ได้) เป็นต้น และก�ำหนดรำยชื่อของกลุ่ม 

เป้ำหมำยในแต่ละประเภทของภำคีเครอืข่ำย ซ่ึงมกีำรท�ำงำนหรอืเป็นผูท้รงคณุวฒุใินสำขำ

ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำของแต่ละประเด็น รวมทั้งเตรียมกระบวนกำรประชุมรับฟัง 

ควำมคิดเห็นในระดับพื้นที่

	 ขั้นที่	2	:	การจัดเวทีนโยบายสาธารณะ	(ระดับพื้นที่/จังหวัด)

1) กำรจดัเวทนีโยบำยสำธำรณะ (ระดบัพืน้ท่ี/จงัหวดั) ซึง่ก�ำหนดจดัข้ึนระหว่ำงเดือนมกรำคม

ถึงเดือนมีนำคม 2562

2) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนในสังคม ได้รับรู้และเข้ำมำมี 

ส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติผ่ำนเวทีนโยบำยสำธำรณะในระดับพื้นที่

3) กลุ่มเป้ำหมำย เวทีละ 100 – 200 คน (จ�ำนวนขึ้นกับผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นนั้น) 

รวมประมำณ 95 เวที 

4) กิจกรรม

  - ช่วงเช้า : พิธีเปิดเวทีนโยบำยสำธำรณะระดมควำมคิดเห็นกลุ่มเครือข่ำย กล่ำว

ต้อนรบัและช้ีแจงวัตถปุระสงค์ / กจิกรรมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ และระดมควำมคำดหวงัใน

ประเด็นค�ำถำม “ท่ำนอยำกเห็นประเทศไทยเป็นอย่ำงไรใน 20 ปีข้ำงหน้ำ” / วีดิทัศน ์

น�ำเสนอ “ภำพรวมยุทธศำสตร์ชำติ” / น�ำเสนอข้อมูลประกอบกำรระดมควำมคิดเห็น

17 ส่วนที่ 1



และเปิดอภิปรำยทัว่ไป / กิจกรรมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ และระดมควำมคำดหวงัในประเดน็

ค�ำถำม “ท่ำนอยำกเห็นจังหวัดของท่ำนเป็นอย่ำงไรใน 20 ปีข้ำงหน้ำ” จำกนั้นเป็นกำร

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมอง โดยมีโจทย์ส�ำคัญ 2 ประกำร คือ 

  ค�ำถำมที่ 1 “ยุทธศาสตร์ชาติเรื่องใด	ประเด็นใด	ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหา	หรือ

มคีวามเป็นไปได้ในการขบัเคลือ่นให้เกิดผลส�าเรจ็เป็นรปูธรรมระดับพืน้ท่ี”	(แต่ละกลุม่

เลือก -3-5 เรื่อง/ประเด็น)

  ค�ำถำมที ่2 “เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ชาติเกดิรปูธรรมและสอดคล้องกบับรบิท	หรอืปัญหา

ของพื้นที่	ท่านคิดว่าในจังหวัดของท่าน	ควรมีกิจกรรม/โครงการ	เรื่องใดบ้าง”	โปรด

ระบ ุช่ือกจิกรรม/โครงกำร วตัถปุระสงค์ วิธกีำรด�ำเนินงำน เจ้ำภำพ/แกนรบัผดิชอบหลกั 

และหน่วยงำนภำคีที่เกี่ยวข้อง (แต่ละกลุ่มเสนอกิจกรรม/โครงกำร 3 เรื่อง/ประเด็น)

 - ช่วงบ่าย : ประชุมรวม เพื่อน�ำเสนอผลจำกกำรประชุมกลุ ่มย่อย และหำ 

ฉนัทมติเพือ่ให้ได้กจิกรรมหรอืโครงกำรสูก่ำรขบัเคลือ่นกำรปฏริปูระดบัจังหวดั อย่ำงเป็น

รูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (จ�ำนวน 3-5 เรื่อง/ประเด็น) จำกน้ันเป็น 

กำรประมวลผลกำรจัดเวที สรุปประเด็นปฏิรูป ประเด็นคำนงัด และร่วมเติมเต็มภำคี 

เครือข่ำย และปิดกำรประชุม

5) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

- สำธำรณะมีควำมเข้ำใจภำพรวมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง

แนวทำงกำรมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนในขั้นตอนต่อไป

- ทิศทำง เป้ำหมำยและแนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในภำพรวมและเฉพำะ

ด้ำนที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆ 

	 ขั้นที่	3	:	การสื่อสารสาธารณะเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

1) วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและสร้ำงภำคีเครือข่ำยให้มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกำร 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อระดับประเทศ สื่อท้องถิ่นถึงกำร 

ด�ำเนินงำนขับเคล่ือนและกำรสร้ำงกระแสให้เกิดควำมรับรู้และร่วมมือในระดับภูมิภำค

และระดับประเทศ รวมทั้งกระตุ้นให้สื่อมวลชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและน�ำข้อมูลกำรปฏิรูป

ไปเผยแพร่ให้สำธำรณชนเกิดควำมเข้ำใจในประเด็นตำมยุทธศำสตร์ชำติแต่ละด้ำนอย่ำง

แท้จริง

2) กรอบกำรด�ำเนินงำน เป็นกำรท�ำงำนขับเคลื่อนเพื่อให้สังคมรับรู ้และมีส่วนร่วม 

ในกำรประเด็นต่ำง ๆ ท�ำใน 2 ลักษณะคือ
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(1) กำรสื่อสำรสำธำรณะแบบมีส่วนร่วม เป็นกำรสื่อสำรแบบ 2 ทำง โดยกำรก�ำหนด

ประเดน็ตำมประเดน็กำรปฏิรปูทีม่คีวำมส�ำคัญเร่งด่วน (Flagship) หรอืเป็นประเดน็

ที่อำจจะเป็นประเด็นที่เป็นข้อสงสัยในสังคม หรือเป็นประเด็นเชิงนโยบำยที่จะ 

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม หรือเป็นประเด็นที่สังคมให้ควำมสนใจ น�ำมำจัดให้

เกิดกำรสื่อสำรในเชิงลึกต่อกลุ่มประชำชนทั่วไป สื่อมวลชน โดยจัดแถลงข่ำวเพื่อ 

น�ำเสนอข้อมูลทำงวชิำกำร และเปิดโอกำสให้สือ่มวลชนและภำคทีีเ่ก่ียวข้องซกัถำม

ท�ำควำมเข้ำใจได้โดยตรง

- กจิกรรม : กำรสนับสนุนกำรจัดเวทนี�ำเสนอและแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ระหว่ำง

นักวิชำกำรและประชำชน สื่อมวลชนในประเด็นดังกล่ำว กำรจัดท�ำเอกสำร

วิชำกำรอย่ำงง่ำย เช่น factsheet และค้นหำวิธีกำรสื่อสำรที่เหมำะสมกับกลุ่ม

เป้ำหมำย ประชำชนทั่วไป เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น

- ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงนักวิชำกำรและ

ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเปิดเผย ตรงไปตรงมำ

(2) กำรสื่อสำรสู่สังคมและเครือข่ำยที่เก่ียวข้อง เน้นกระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำยกำร

สื่อสำรสำธำรณะในสังคมและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน มีเป้ำหมำยเพื่อ

ให้สังคมได้รับทรำบและตระหนักถึงปัญหำและทำงออกทำงร่วมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับปัญหำโครงสร้ำงของประเทศผ่ำนเครือข่ำยสื่อมวลชนต่ำงๆ จำกกำรสนับสนุน

ทำงวิชำกำร วำงแผนกำรสื่อสำรร่วมกันและสร้ำงช่องทำงสื่อสำรที่เชื่อมโยงกัน 

- กิจกรรม : กำรจัดท�ำเอกสำร/สิ่งพิมพ์เผยแพร่และข้อเสนอต่ำงๆ เพื่อเผยแพร่

สำธำรณะ กำรหำช่องทำงน�ำเสนอควำมรู้ผ่ำนไปทำงสื่อสำรมวลชน และกำร

สนบัสนนุข้อมูลและควำมรูใ้นลกัษณะต่ำงๆ ผ่ำนไปทำงเครอืข่ำย เช่น factsheet 

วีดิทัศน์ Multimedia ประกอบกำรประชุม เป็นต้น

- ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : เกิดกำรเผยแพร่ควำมรู้/ข้อมูลสู่สำธำรณะ เพื่อให้สังคม / 

กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม ตระหนักถึงปัญหำและรับรู้เข้ำใจ และร่วม

กันขับเคลื่อนฯ

	 ขั้นที่	4	:	การจัดท�ารายงานสรุปการขับเคลื่อนรายประเด็น

 จัดท�ำรำยงำนสรุปผลกำรขับเคลื่อนรำยประเด็นยุทธศำสตร์ เพื่อเสนอต่อส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และเผยแพร่สู่สำธำรณะในวงกว้ำง

19 ส่วนที่ 1



แผนภาพที่	1	:  แสดงกรอบระยะเวลำกำรด�ำเนินโครงกำรสร้ำงกำรรับรู้และกำรมีส่วนร่วมฯ

20 

 1.5  ผลที่ได้รับ

 กลุ่มเป้ำหมำยทุกภำคส่วน ได้รับรู้และมีส่วนร่วมกันเสนอแนะข้อมูล/กิจกรรม/โครงกำรใน

ประเด็นต่ำงๆที่สอดคล้องกับปัญหำพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งคณะกรรมกำรที่รับ

ผิดชอบยุทธศำสตร์ชำติได้ประเด็นปัญหำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำมำรถน�ำไปใช้เป็นข้อมูล

ประกอบกำรวำงแผนกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ

ประชุมหำรือ
ร่วมกับ สคช. 
เพื่อวำงกรอบ
กำรด�ำเนินงำน
และจัดท�ำร่ำง

โครงกำรฯ

ประชุมเตรียม
ทีมท�ำงำน 

ก�ำหนดรูปแบบ
กำรด�ำเนินงำน
ร่วมกับสถำบัน
พระปกเกล้ำ

สช.ประชุม
พิจำรณำกลั่น
กรองโครงกำร 

95 เวที

เวทีนโยบำย
สำธำรณะสร้ำง
กำรรับรู้และกำร

มีส่วนร่วมทั่ง
ประเทศ จ�ำนวน 

95 เวที

ประชุมคณะ
ท�ำงำน ภำยใน 
สช. ครั้งที่ 1

ประชุมคณะ
ท�ำงำน ภำยใน 
สช. ครั้งที่ 2

ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร สรุป
บทเรียนกำรจัด
เวทีสร้ำงกำร

รับรู้ฯ 
ยุทธศำสตร์ชำติ 

20 ปี

ส่งรำยงำนฉบับ
สมบูรณ์ต่อ
สภำพัฒน์

ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร

แนวทำงกำร
ด�ำเนินงำนร่วม
กับ 95 แกนน�ำ
ภำคีเครือข่ำยที่

เกี่ยวข้อง

ประชุมหำรือ
และน�ำเสนอ
ควำมก้ำวหน้ำ

กรอบกำร
ด�ำเนินงำนฯ
ต่อ สคช.

เสนอผลกำร
ด�ำเนินงำนต่อ
คณะกรรมกำ
รสุชภำพแห่ง

ชำติ (คสช.) เพื่อ
รับทรำบ

27
มีนาคม
2561

12 มกราคม-
3 มีนาคม

2562

11
พฤษภาคม

2561

31
มีนาคม
2562

10
กรกฎาคม

2561

14
มีนาคม
2561

21
ธันวาคม

2561

9
เมษายน

2561

11-12
มีนาคม
2562

16
พฤษภาคม

2561

เมษายน
2562



2. กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ผ่านเวทีนโยบายสาธารณะ
ในระดับพื้นที่ 

 กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติผ่ำนเวที

นโยบำยสำธำรณะในระดับพืน้ทีใ่นรำยงำนน้ี พฒันำขึน้จำกกำรประยกุต์ใช้แนวคดิว่ำด้วย

กำรปรกึษำสำธำรณะ (Public Consultation) ดงัทีไ่ด้น�ำเสนอไว้โดยสงัเขปแล้วในบทท่ี 1 

โดยมีรำยละเอียดของกำรด�ำเนินกำรในขั้นตอนต่ำงๆ ที่ส�ำคัญ ดังนี้

 2.1 การจัดเตรียมเอกสารยุทธศาสตร์ชาติ
 และแนวทางการจัดเวทีนโยบายสาธารณะ 
 ระดมความคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายเพื่อสร้าง
 การมีส่วนร่วมต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
 และการปฏิรูปประเทศ

 ทีมวิชำกำรของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.) ได้พัฒนำข้อมูล

เอกสำรยุทธศำสตร์ชำติ และแนวทำงกำรจัดเวทีนโยบำยสำธำรณะระดมควำมคิดเห็น

กลุ่มเครือข่ำยเพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูป

ประเทศขึน้มำ ในส่วนของเอกสำรยทุธศำสตร์ชำต ิมีควำมเชือ่มโยงกบัสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

ของประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้ำน ประกอบด้วย (1) ด้ำนควำมมั่นคง กล่ำวถึงกำร

บริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมม่ันคง ปลอดภัย และมีควำม 

สงบเรียบร้อยในทุกระดับและทุกมิติ (2) ด้ำนกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
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เน้นกำรยกระดับศักยภำพในหลำกหลำยมิติควบคู่กับกำรขยำยโอกำสของประเทศไทยในเวทีโลก 

(3) ด้ำนพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ส่งเสริมให้คนไทยในอนำคตมีควำมพร้อม 

ทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีทักษะควำมจ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 สื่อสำรภำษำอังกฤษ ภำษำที่สำม และ 

มีคุณธรรม (4) ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำม

เหลื่อมล�้ำในทุกมิติ กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญ เพ่ิมโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำเป็นก�ำลังพัฒนำ

ประเทศ (5) ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ค�ำนึงถึงควำมม่ันคง 

ของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 

(6) ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กล่ำวถึงกำรปรับเปลี่ยนภำครัฐ 

ยึดหลักภำครัฐของประชำชน เพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม (รำยละเอียดโปรดดูเพิ่มเติมใน 

ภำคผนวก ข) 

 ส�ำหรบัข้อมลูแนวทำงกำรจดัเวทนีโยบำยสำธำรณะระดมควำมคดิเหน็กลุม่เครอืข่ำย เพือ่สร้ำง

กำรมีส่วนร่วมต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้ำง

เสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนและทุกภำคส่วนในกระบวนกำรและสำระส�ำคัญของยุทธศำสตร์

ชำติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศให้มีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น (2) เพื่อเป็นแนวทำงกำรท�ำงำนให้กับ

แกนประสำนและทมีวิทยำกรกระบวนกำรระดบัพืน้ทีไ่ด้ยดึเป็นแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนจัดกระบวนกำร

รับฟังควำมคิดเห็นฯให้ดียิ่งขึ้น และ (3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรรำยงำนผลกำร

ด�ำเนินกำรของแกนน�ำที่รับผิดชอบทุกพื้นที่/ประเด็นให้ไปในทิศทำงเดียวกัน (รำยละเอียดโปรดดูเพิ่ม

เติมในภำคผนวก ก) 

 2.2  การเตรียมแกนน�าระดับพื้นที่เพื่อเชิญคนมาเข้าร่วมเวที
 และอบรมทีมงานผู้ท�าหน้าที่เป็นผู้เอื้อกระบวนการ

 กำรเตรียมแกนน�ำระดับพื้นที่เพื่อเชิญคนมำเข้ำร่วมเวทีและอบรมทีมงำนผู้ท�ำหน้ำที่เป็นผู้เอื้อ

กระบวนกำร (Facilitator) จ�ำเป็นต้องได้ทีมงำนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรกับประชำชน 

ต้องมีท้ังศำสตร์และศิลปะในกำรท�ำให้คนรู้สึกเชื่อมั่นผู ้ไปเชิญและกำรจัดเวที ดังนั้น ส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.) โดยส�ำนักสนับสนุนยทุธศำสตร์สงัคมเข้มแข็ง (สยส.) จึงได้ร่วมกบั

เครือข่ำยสมัชชำระดับจังหวัด 76 จังหวัด ผู้แทนเครือข่ำยสมัชชำ กรุงเทพมหำนคร จ�ำนวน 6 โซน 

และผู้แทนคณะกรรมกำรเขตสุขภำพเพื่อประชำชน ซึ่งเป็นเครือข่ำยส�ำคัญของ สช. มีประสบกำรณ ์

ในกำรเชญิคนมำเข้ำร่วมเวทแีละท�ำหน้ำท่ีเป็นผูเ้อือ้กระบวนกำรมำอย่ำงต่อเนือ่ง ทมีงำนจำกส่วนกลำง 

สช. ได้จดัประชุมเชิงปฏบิตักิำร เรือ่ง “แนวทำงกำรสร้ำงกำรรับรูแ้ละกำรมส่ีวนร่วมของภำคประชำชน
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ต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ” เมื่อที่ 16 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง

ประชุมวำยุภักษ์ 4 ชั้น 4 โรงแรมเซนทรำ ศูนย์รำชกำรแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหำนคร เพื่อท�ำควำมเข้ำใจ

ร่วมกันถึงวัตถุประสงค์ วิธีกำรท�ำงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ และก�ำหนดรำยชื่อของกลุ่มเป้ำหมำย 

ในแต่ละประเภทของภำคีเครือข่ำย ซึ่งมีกำรท�ำงำนหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำ

ของแต่ละประเด็น รวมทั้งเตรียมกระบวนกำรประชุมสร้ำงกำรรับรู้และมีส่วนร่วมฯ ในระดับพื้นที่

 2.3 การจัดเวทีสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม 
 ของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
 และการปฏิรูปประเทศ

 กำรประชุมฯ จะด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 1 วัน เป็นรูปแบบของกระบวนกำรปรึกษำ

สำธำรณะ (Public Consultation) โดยเปิดโอกำสให้ทุกคนได้แสดงควำมคดิเหน็ต่อกำรขบัเคลือ่นกำร

ปฏิรูปประเทศอย่ำงเต็มท่ีด้วยควำมเสมอภำค และเปิดใจยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น โดยมี 

รำยละเอียดขั้นตอนพอสังเขปดังนี้

ประชุมรวม

1) วิทยำกรกระบวนกำรแนะน�ำตัว แนวทำงกำรประชุมระดมสมอง และสำระส�ำคัญของ

ประเด็นหำรือ (ประมำณ 15 – 30 นำที) 

2) วิทยำกรกล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคน และแนะน�ำตนเอง ผู้ช่วยและทีมงำน จำก

นั้นถำมค�ำถำม ให้ผู้เข้ำร่วมเขียนค�ำตอบลงในกระดำษ Post-it ในประเด็นค�ำถำม “ท่ำน

อยำกเห็นประเทศไทยเป็นอย่ำงไรใน 20 ปีข้ำงหน้ำ” และ “ท่ำนอยำกเห็นจังหวัดของ

ท่ำนเป็นอย่ำงไรใน 20 ปีข้ำงหน้ำ” จำกนั้น ทีมผู้จัดฯ รวบรวมกระดำษค�ำตอบที่ได้ไป

พิจำรณำจัดกลุ่มประเด็นที่มีควำมใกล้เคียงกัน

3) ผู้เข้ำร่วมประชุมแต่ละคน ได้ใช้เวลำในกำรศึกษำเอกสำร ประมำณ 10-15 นำที เพื่อให้

สำมำรถต้ังสติและใช้สมำธิกับประเด็นส�ำคัญที่ประธำนกำรประชุมฯ น�ำเสนอในห้อง

ประชุมใหญ่กบัข้อมลูในเอกสำร ด้วยตนเองก่อนในเบือ้งต้น เพือ่เตรยีมประเดน็ทีจ่ะแลก

เปลี่ยนควำมคิดเห็นกับกลุ่ม

 แบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละประมำณ 10-15 คน หรือตำมควำมเหมำะสม กำรระดมสมอง แบ่งเป็น 

2 โจทย์ค�ำถำม โดยจะเน้นพิจำรณำไปทีละประเด็น และใช้ข้อมูลในเอกสำรที่ได้รับเป็นข้อมูลประกอบ

กำรพิจำรณำ ดังนี้คือ 
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1) โจทย์ค�ำถำมที่ 1 “แผนปฏิรูปประเทศเรื่องใด ประเด็นใด ที่สอดคล้องกับกำรแก้ปัญหำ

หรือมีควำมเป็นไปได้ในกำรขับเคลื่อนให้เกิดผลส�ำเร็จเป็นรูปธรรมระดับพื้นที่” (แต่ละ

กลุ่มเลือก 3-5 เรื่อง/ประเด็น)

2) โจทย์ค�ำถำมที่ 2 “เพื่อให้กำรปฏิรูปประเทศเกิดรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบท หรือ

ปัญหำของพื้นที่ ท่ำนคิดว่ำในจังหวัดของท่ำน ควรมีกิจกรรม เรื่องใดบ้ำง” (แต่ละกลุ่ม

เสนอกิจกรรม/โครงกำร 3 เรื่อง/ประเด็น)

ประชุมรวม

1) น�ำเสนอผลจำกกำรประชุมกลุ่มย่อย และหำฉันทมติเพื่อให้ได้กิจกรรม/โครงกำรสู่กำร 

ขับเคลื่อนกำรปฏิรูประดับจังหวัดอย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 

จ�ำนวน 3-5 เรื่อง/ประเด็น โดยระบุวัตถุประสงค์กิจกรรมที่ได้รับฉันทมตินั้นๆ พร้อมทั้ง

วิธีกำรด�ำเนินงำน ผู้ประสำนงำนหลัก และหน่วยงำนภำคีที่เกี่ยวข้อง 

2) หำกที่ประชุมกลุ่มย่อย มีประเด็นซักถำมเกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุในเอกสำรที่ได้รับจำกผู้จัด 

หรือต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนข้อมูลที่ไม่ได้รับกำรระบุในเอกสำรดังกล่ำว สำมำรถ

เชิญผู้แทนประธำนกำรประชุมหรือผู้ด�ำเนินกำรประชุมห้องใหญ่มำให้ข้อมูลประกอบได้ 

3) ขัน้ตอนสุดท้ำย คอื ประธำนทีป่ระชมุประมวลผลกำรจัดเวทีและสรปุประเดน็ปฏรูิปทีจ่ะ

น�ำไปขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมในระดับพื้นที่

 (รำยละเอียดโปรดดูเพิ่มเติมในภำคผนวก ค)

 ดังนั้น จะเห็นว่ำกระบวนกำรปรึกษำสำธำรณะ (Public Consultation) ผ่ำนเวทีนโยบำย

สำธำรณะเพื่อสร้ำงกำรรับรู้และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำต ิ

และกำรปฏริปูประเทศ เป็นกระบวนกำรมส่ีวนร่วมอย่ำงหน่ึงท่ีเปิดโอกำสให้มกีำรถกปัญหำ ประชำชน

ผู้สนใจสำมำรถซักถำม อภิปรำย แสดงควำมวิตกกังวล โต้ตอบทั้งในประเด็นที่ก�ำหนดและประเด็นที่

นอกเหนอืจำกทีก่�ำหนด เวทนีีจ้งึเป็นเครือ่งมอืท่ียืดหยุ่นและเปิดกว้างส�าหรบัทุกคนได้ช่วยกนัสะท้อน

มุมมองและความคิดเห็นซึ่งแม้มีความแตกต่างกัน	 ให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกันได้ง่ายขึ้น	

กระบวนการดงักล่าว	จะช่วยสร้างบรรทัดฐานในการประเมนิแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกนัอย่าง

กว้างขวาง	 และสามารถน�าไปสู่การตัดสินใจร่วมกัน แต่มีข้อสังเกตว่ำบรรทัดฐำนดังกล่ำวต้องอยู่ 

บนพื้นฐำนควำมต้องกำรที่แท้จริงของแต่ละฝ่ำย ซึ่งอำจมีควำมแตกต่ำงกันไปก็ได้ ผลกำรตัดสินใจ 

ร่วมกันจึงอำจจะเป็นได้ทั้งในลักษณะฉันทมติ (consensus) หรือ ควำมเห็นร่วม (common ground)
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แผนภาพที่	2	:	รูปแบบของกระบวนกำรปรึกษำสำธำรณะ (Public Consultation) ผ่ำนเวทีนโยบำย

สำธำรณะสร้ำงกำรรับรู้และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและ 

กำรปฏิรูปประเทศ

1.	น�าเสนอผลจากการประชุมกลุ่มย่อย
2.	ประมวลผลการจัดเวทีและสรุปประเด็นปฏิรูปที่จะน�าไปขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมในระดับพื้นที่

กลุ่มที่	1 กลุ่มที่	4กลุ่มที่	2 กลุ่มที่	3

รูปแบบกระบวนการปรึกษาสาธารณะ
(Public	Consultation)

แบ่งกลุ่มย่อย
(กลุ่มละประมำณ 10-15 คน หรือตำมควำมเหมำะสม)

กล่ำวต้อนรับ/กำรน�ำเสนอข้อมูลเบื้องต้น

ประชุมรวม

ค�าถามที่	1	:	ท่ำนอยำกเห็นประเทศไทยเป็นอย่ำงไรใน 20 ปีข้ำงหน้ำ

ค�าถามที่	2	:	ท่ำนอยำกเห็นจังหวัดของท่ำนเป็นอย่ำงไรใน 20 ปีข้ำงหน้ำ

โจทย์ค�าถามที่	1
 “แผนปฏิรูปประเทศเรื่องใด ประเด็นใด ที่สอดคล้องกับกำรแก้ปัญหำหรือมีควำมเป็นไปได้
ในกำรขับเคลื่อนให้เกิดผลส�ำเร็จเป็นรูปธรรมระดับพื้นที่” (แต่ละกลุ่มเลือก 3-5 เรื่อง/ประเด็น)

โจทย์ค�าถามที่	2
 “เพื่อให้กำรปฏิรูปประเทศเกิดรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบท หรือปัญหำของพื้นที่ ท่ำน
คิดว่ำในจังหวัดของท่ำน ควรมีกิจกรรม เรื่องใดบ้ำง (แต่ละกลุ่มเสนอกิจกรรม/โครงกำร 3 เรื่อง/
ประเด็น)

25 ส่วนที่ 1



การรวบรวม
ความคิดเห็น
ของประชาชน
จ�กเวทีสร้�งก�รรับรู้และก�รมีส่วนร่วม
ของภ�คประช�ชนต่อก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ช�ติ
และก�รปฏิรูปประเทศ

ส่วนที่ 2





ผลการจัดเวทีนโยบายสาธารณะ
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ต่อการผลักดันและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

3.

 จำกกำรประมวลผลข้อมลูกำรจัดเวทนีโยบำยสำธำรณะเพือ่ให้เกิดกำรมส่ีวนร่วม

ของทกุภำคส่วนต่อกำรขบัเคลือ่นยทุธศำสตร์ชำตแิละกำรปฏิรปูประเทศ ในระหว่ำงเดอืน

มกรำคมถึงเดอืนมนีำคม 2562 โดยแบ่งเวทีออกเป็น 3 ระดบั คอื เวทนีโยบำยสำธำรณะ

ระดบัจงัหวัด 77 จงัหวัด เวทนีโยบำยสำธำรณะระดบัเขต โดยคณะกรรมกำรเขตสขุภำพ

เพื่อประชำชน และเวทีนโยบำยสำธำรณะเครือข่ำยเด็กและเยำวชน รวมทั้งสิ้น 102 

เวทีๆละ ประมำณ 100-200 คน (ตำมรำยละเอียดที่กล่ำวแล้วในส่วนที่ 1) 

 ในส่วนนีจ้ะน�ำเสนอข้อมลูออกเป็น 4 ส่วน คอื ส่วนทีห่น่ึง เก่ียวกับข้อมลูพืน้ฐำน

ของพื้นที่ด�ำเนินกำร ส่วนที่สอง ประมวลผลควำมคิดเห็นของประชำชนในเวทีสร้ำงกำร

รบัรู้และกำรมส่ีวนร่วมของภำคประชำชนต่อกำรขบัเคลือ่นยุทธศำสตร์ชำตแิละกำรปฏิรูป

ประเทศ ส่วนที่สำม เปรียบเทียบประเด็นยุทธศำสตร์ชำติกับควำมสอดคล้องประเด็น

ส�ำคัญพื้นที่ และ ส่วนที่สี่ กำรสังเครำะห์ผลกำรรวบรวมควำมคิดเห็นต่อเนื้อหำของเวที

สร้ำงกำรรบัรูแ้ละกำรมส่ีวนร่วมของภำคประชำชนต่อกำรขับเคลือ่นยทุธศำสตร์ชำตแิละ

กำรปฏิรูปประเทศ โดยมีรำยละเอียดผลกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

 3.1 ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ด�าเนินการ
 ข้อมูลพื้นฐำนของพื้นที่ด�ำเนินกำรจัดเวทีสร้ำงกำรรับรู้และกำรมีส่วนร่วมของ

ภำคประชำชนต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 

28 28 



กลุ่มจังหวัด/เขต/ประเด็น จ�ำนวนผู้เข้ำร่วม วันเวลำกำรจัดกิจกรรม และสถำนที่จัดงำน โดยม ี

รำยละเอียดดังนี้ 

ประเภทของเวที
การมีส่วนร่วมของพื้นที่	(แห่ง)

เป้าหมายโครงการ เวทีที่เกิดขึ้นจริง

1) เวทีนโยบำยสำธำรณะระดับจังหวัด 76 84 3

2) เวทีกรุงเทพมหำนคร 1 6 4

3) เวทีนโยบำยสำธำรณะระดับเขต (จ�ำนวน  13 เขต) 13 9

4) เวทีนโยบำยสำธำรณะเครือข่ำยเด็กและเยำวชน 5 3

รวมทั้งสิ้น	 95 102

ล�าดับ จังหวัด
จ�านวน
ผู้เข้าร่วม

วันเวลา สถานที่จัดงาน

1 จังหวัดกระบี่ 170 21 ม.ค.62 โรงแรมเวียงทอง 

2 จังหวัดกำญจนบุรี 170 18 ก.พ.62 ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำญจนบุรี 

3 จังหวัดกำฬสินธุ์ 120 27 ก.พ.62 มหำวิทยำลัยรำชภัฎกำฬสินธุ์

4 จังหวัดก�ำแพงเพชร 118 28 ม.ค.62 มหำวิทยำลัยรำชภัฎก�ำแพงเพชร

5 จังหวัดขอนแก่น 200 30 ม.ค.62 หอประชุมที่ว่ำกำรอ�ำเภอเมืองขอนแก่น 

6 จังหวัดจันทบุรี 120 5 ก.พ.62 ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจันทบุรี

7 จังหวัดฉะเชิงเทรำ 303 23 ม.ค.62 มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ 

8 จังหวัดชลบุรี 153 30 ม.ค.62 ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี

9 จังหวัดชัยนำท 160 27 ม.ค.62 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนจังหวัดชัยนำท

10 จังหวัดชัยภูมิ 160 14 ม.ค.62 โรงแรมชัยภูมิปำร์ค

11 จังหวัดชุมพร 200 21 ก.พ.62 โรงแรมมรกตทวิน

12 จังหวัดเชียงรำย 145 13 ก.พ.62 ห้องประชุมจังหวัดเชียงรำย

13 จังหวัดเชียงใหม่ 160 24 ม.ค.62 โรงแรมบีพีซิตี้เชียงใหม่

3  จังหวัดหนองบัวล�ำภู จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และจังหวัดนครศรีธรรมรำช ด�ำเนินกำรจัดเวทีย่อยโดยแบ่งเป็นโซนตำม

อ�ำเภอต่ำงๆ และมีหนึ่งจังหวัด ที่ไม่สำมำรถจัดเวทีตำมที่ส่วนกลำงระบุ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต  
4  กรุงเทพมหำนคร แบ่งพื้นที่ควำมรับผิดชอบ เป็น 6 กลุ่ม/โซน ประกอบด้วย กลุ่มกรุงเทพกลำง กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่ม

กรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนใต้

ตารางที่	2   แสดงรำยละเอียดข้อมูลเวทีนโยบำยสำธำรณะระดับจังหวัด

ตารางที่	1   แสดงรำยละเอียดประเภทของเวทีนโยบำยสำธำรณะฯ

29 ส่วนที่ 229 ส่วนที่ 2



ล�าดับ จังหวัด
จ�านวน
ผู้เข้าร่วม

วันเวลา สถานที่จัดงาน

14 จังหวัดตรัง 130 21 ก.พ.62 วัดนิโคธำรำม (วัดกุฎใน) 

15 จังหวัดตรำด 155 29 ม.ค.62 วิทยำลัยชุมชนตรำด

16 จังหวัดตำก 130 15 ก.พ.62 วิทยำลัยชุมชนตำก

17 จังหวัดนครนำยก 124 28 ม.ค.62 โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท 

18 จังหวัดนครปฐม 120 29 ม.ค.62 มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครปฐม

19 จังหวัดนครพนม 150 22 ก.พ.62 มหำวิทยำลัยนครพนม

20 จังหวัดนครรำชสีมำ 160 24 ม.ค.62 โรงแรมสบำย

21 จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80 27 ก.พ.62 โรงแรมลิกอร์นครศรีธรรมรำช

22 จังหวัดนครสวรรค์ 140 9 ก.พ. 62 โรงแรมบ้ำนสวนรีสอร์ท 

23 จังหวัดนนทบุรี 133 17 ม.ค.62 หอประชุมอ�ำเภอบำงกรวย

24 จังหวัดนรำธิวำส 140 26 ม.ค.62 ห้องประชุมส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำม
ประจ�ำจังหวัดนรำธิวำส

25 จังหวัดน่ำน 130 7 มี.ค.62 โรงแรมเทวรำช

26 จังหวัดบึงกำฬ 120 18 ก.พ.62 โรงแรมเดอะวัน

27 จังหวัดบุรีรัมย์ 130 11 ก.พ.62 วิทยำลัยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์

28 จังหวัดปทุมธำนี 90 14 ม.ค.62 ส�ำนักงำนเทศบำลเมืองปทุมธำนี

29 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 100 27 ม.ค.62 โรงแรมเรือนชบำรีสอร์ท

30 จังหวัดปรำจีนบุรี 134 29 ม.ค.62 โรงแรมฮิลล์ไซด์คันทรี่โฮม รีสอร์ท

31 จังหวัดปัตตำนี 120 30 ม.ค.62 โรงแรมเซำเทริ้นวิว

32 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ

120 12 ก.พ.62 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
วิทยำเขตพระนครศรีอยุธยำ

33 จังหวัดพะเยำ 152 14 ม.ค.62 สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดพะเยำ

34 จังหวัดพังงำ 150 14 ก.พ.62 หอประชุมศำลำเขำช้ำง จังหวัดพังงำ

35 จังหวัดพัทลุง 148 23 ม.ค.62 ห้องประชุมเทศบำลต�ำบลควนขนุน

36 จังหวัดพิจิตร 160 2 ก.พ.62 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพิจิตร

37 จังหวัดพิษณุโลก 121 12 ก.พ.62 ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก

38 จังหวัดเพชรบุรี 150 22 ม.ค.62 วิทยำลัยพยำบำลพระจอมเกล้ำจันทบุรี

39 จังหวัดเพชรบูรณ์ 189 16 ก.พ.62 มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์

40 จังหวัดแพร่ 96 23 ม.ค.ะ62 โรงแรมนครำ 

41 จังหวัดภูเก็ต ไม่ด�ำเนินกำรจัดประชุม

30 



ล�าดับ จังหวัด
จ�านวน
ผู้เข้าร่วม

วันเวลา สถานที่จัดงาน

42 จังหวัดมหำสำรคำม 120 24 ม.ค.62 โรงแรมบ้ำนสวนชุมแซง
ศูนย์ประชุมมหำสำรคำม

43 จังหวัดมุกดำหำร 200 28 ม.ค.62 โรงแรมมุกดำหำร  แกรนด์โฮเทล

44 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 134 21 ม.ค.62 วิทยำลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

45 จังหวัดยโสธร 130 30 ม.ค.62 ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร

46 จังหวัดยะลำ 100 31 ม.ค.62 โรงแรมยะลำแกรนด์พำเลช

47 จังหวัดร้อยเอ็ด 150 28 ม.ค.62 โรงแรมสำเกตฮอล์

48 จังหวัดระนอง 153 24 ม.ค.62 โรงแรมทินิดี

49 จังหวัดระยอง 170 24 ม.ค.62 ศูนย์จ�ำหน่ำยสินค้ำโอท็อป
เทศบำลต�ำบลสุนทรภู่

50 จังหวัดรำชบุรี 142 26 ม.ค.62 ส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลหลักเมือง รำชบุรี

51 จังหวัดลพบุรี 150 17 ม.ค.62 โรงแรมโสมำภำ ป่ำสักรีสอร์ท

52 จังหวัดล�ำปำง 171 29 ม.ค.62 มหำวิทยำลัยรำชภัฎล�ำปำง

53 จังหวัดล�ำพูน 250 6 ก.พ. 62 มหำวิทยำลัยสงฆ์ล�ำพูน

54 จังหวัดเลย 194 24 ม.ค.62 โรงแรมเลยพำเลช 

55 จังหวัดศรีสะเกษ 100 30 ม.ค.62 มหำวิทยำลัยรำชภัฎศรีสะเกษ

56 จังหวัดสกลนคร 150 25 ม.ค.62 โรงแรมสกลนครพำเลซ

57 จังหวัดสงขลำ 136 23 ม.ค.62 โรงแรมคริสตอลหำดใหญ่

58 จังหวัดสตูล 125 22 ม.ค.62 วิทยำลัยชุมชนสตูล

59 จังหวัดสมุทรปรำกำร 160 11 ม.ค.62 ห้องประชุมเทศบำลนครสมุทรปรำกำร

60 จังหวัดสมุทรสงครำม 130 29 ม.ค.62 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ รำชบุรี

61 จังหวัดสมุทรสำคร 100 24 ม.ค.62 อำคำรหกสิบพรรษำ
โรงเรียนสมุทรสำครวิทยำลัย

62 จังหวัดสระแก้ว 257 8 ก.พ. 62 มหำวิทยำลัยบูรพำ

63 จังหวัดสระบุรี 257 8 ก.พ.62 วิทยำลัยชุมชนสระแก้ว

64 จังหวัดสิงห์บุรี 150 11 ม.ค.62 ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

65 จังหวัดสุโขทัย 130 22 ก.พ.62 โรงแรมบ้ำนหมอรีสอร์ทสุโขทัย

66 จังหวัดสุพรรณบุรี 160 28 ก.พ.62 โรงแรมสองพันบุรี

67 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 220 25 ม.ค.62 โรงแรมนิภำกำร์เด้นท์

68 จังหวัดสุรินทร์ 161 25 ม.ค.62 ศูนย์ฝึกอบรมเนท มูลนิธิพัฒนำอีสำน

69 จังหวัดหนองคำย 162 12 ก.พ.62 โรงแรมพันล้ำน บูติก รีสอร์ท หนองคำย

31 ส่วนที่ 2



ล�าดับ จังหวัด
จ�านวน
ผู้เข้าร่วม

วันเวลา สถานที่จัดงาน

70 จังหวัดหนองบัวล�ำภู 507 29 ม.ค.62 ที่ว่ำกำรอ�ำเภอศรีบุญเรืองหนองบัวล�ำภู 

71 จังหวัดอ่ำงทอง 137 15 ม.ค.62 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ่ำงทอง

72 จังหวัดอ�ำนำจเจริญ 100 25 ม.ค.62 มหำวิทยำลัยมหิดล
วิทยำเขตจังหวัดอ�ำนำจเจริญ

73 จังหวัดอุดรธำนี 150 11 ก.พ.62 โรงแรมเจริญโฮเตล

74 จังหวัดอุตรดิตถ์ 150 12 ก.พ.62 มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุตรดิตถ์

75 จังหวัดอุทัยธำนี 130 20 ม.ค.62 ศูนย์โอท๊อป เมืองพระชนกจักรี

76 จังหวัดอุบลรำชธำนี 150 22 ม.ค.62 โรงแรมยูเพลส มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

ที่มา: คณะผู้จัดท�า

ล�าดับ จังหวัด
จ�านวน
ผู้เข้าร่วม

วันเวลา สถานที่จัดงาน

1 กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย เขตพระนคร 
ดุสิต ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย สัมพันธวงศ์ ดินแดง 
ห้วยขวำง พญำไท รำชเทวี และวังทองหลำง 

190 22 ม.ค.62 ส�ำนักงำนเขต
ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย 
กรุงเทพฯ

2 กลุ่มกรุงเทพใต้	ประกอบด้วย เขตปทุมวัน 
บำงรัก สำทร บำงคอแหลม ยำนนำวำ 
คลองเตย วัฒนำ พระโขนง สวนหลวง และ
บำงนำ

203 28 ม.ค.62 มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

3 กลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตจตุจักร 
บำงซื่อ ลำดพร้ำว หลักสี่ ดอนเมือง สำยไหม 
และบำงเขน

91 26 ม.ค.62 ส�ำนักงำนเขตบำงซื่อ  
กรุงเทพมหำนคร

4 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก	ประกอบด้วย เขต
บำงกะปิ สะพำนสูง บึงกุ่ม คันนำยำว 
ลำดกระบัง มีนบุรี หนองจอก คลองสำมวำ 
และประเวศ

120 23 ม.ค.62 อำคำร 
สยำมคลองสำมวำ

5 กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตธนบุรี 
คลองสำน จอมทอง บำงกอกใหญ่ 
บำงกอกน้อย บำงพลัด ตลิ่งชันและทวีวัฒนำ

117 29 ม.ค.62 โรงเรียนวัดทอง (อุดม
ศิลปวิทยำคำร)

6 กลุ่มกรุงธนใต้	ประกอบด้วย เขตภำษีเจริญ 
บำงแค หนองแขม บำงขุนเทียน บำงบอน 
รำษฎร์บูรณะและทุ่งครุ

110 28 ม.ค.62 อำคำรเฉลิม 
พระเกียรติ12 
มหำวิทยำลัยสยำม

ตารางที่	3			แสดงรำยละเอียดข้อมูลเวทีนโยบำยสำธำรณะกรุงเทพมหำนคร

ทีม่า: คณะผูจ้ดัท�า

32 



ล�าดับ เขต	(จ�านวนจังหวัด)
จ�านวน
ผู้เข้าร่วม

วันเวลา สถานที่จัดงาน

1 เขต	1	เชียงใหม่	ประกอบด้วย 
เชียงใหม่ เชียงรำย พะเยำ แม่ฮ่องสอน 
ล�ำปำง ล�ำพูน แพร่ น่ำน

85 18 ก.พ.62 โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัด
เชียงใหม่

2 เขต	2	พิษณุโลก	ประกอบด้วย 
พิษณุโลก ตำก เพชรบูรณ์ สุโขทัย 
อุตรดิตถ์

135 14 ก.พ.62 โรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์
แกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพิษณุโลก

3 เขต	3	นครสวรรค์	ประกอบด้วย
นครสวรรค์ ก�ำแพงเพชร ชัยนำท พิจิตร 
อุทัยธำนี

150 29 ม.ค.62 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

4 เขต	4	สระบุรี	ประกอบด้วย สระบุรี 
อยุธยำ ลพบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง 
ปทุมธำนี นนทบุรี นครนำยก

104 30 ม.ค.62 โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท 
จังหวัดลพบุรี

5 เขต	5	ราชบุรี	ประกอบด้วย รำชบุรี 
กำญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
สมุทรสงครำม นครปฐม สุพรรณบุรี 
สมุทรสำคร

ไม่ด�ำเนินกำรจัดประชุม

6 เขต	6	ระยอง	ประกอบด้วย ระยอง 
จันทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ตรำด 
สระแก้ว ปรำจีนบุรี สมุทรปรำกำร

170 24 ม.ค.62 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ
เขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ เขำหินซ้อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ

7 เขต	7	ขอนแก่น ประกอบด้วย 
ขอนแก่น กำฬสินธุ์ มหำสำรคำม 
ร้อยเอ็ด

ไม่ด�ำเนินกำรจัดประชุม

8 เขต	8	อุดรธานี	ประกอบด้วย อุดรธำนี 
สกลนคร นครพนม หนองคำย 
หนองบัวล�ำภู เลย บึงกำฬ

ไม่ด�ำเนินกำรจัดประชุม

9 เขต	9	นครราชสีมา ประกอบด้วย 
นครรำชสีมำ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์

165 30 ม.ค.62 โรงแรมเฮอนิเทจสปำแอนด์
รีสอร์ท จังหวัดนครรำชสีมำ

10 เขต	10	อุบลราชธานี	ประกอบด้วย  
อุบลรำชธำนี มุกดำหำร ยโสธร 
ศรีษะเกษ อ�ำนำจเจริญ

198 28 ม.ค.62 โรงแรมยูเพลส มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำน ี
จังหวัดอุบลรำชธำนี

11 เขต	11	สุราษฎร์ธานี 5  ประกอบด้วย  
สุรำษฎร์ธำนี กระบี่ ชุมพร ระนอง 
นครศรีธรรมรำช พังงำ ภูเก็ต

100 20 ก.ค.61 โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

ตารางที่	4	  แสดงรำยละเอียดข้อมูลเวทีนโยบำยสำธำรณะระดับเขต

5  เวทสีร้ำงกำรรับรูแ้ละกำรมส่ีวนร่วมฯ  เขต 11 สรุำษฎร์ธำน ีเป็นพืน้ทีน่�ำร่องในกำรทดลองจดักระบวนกำรสร้ำงกำรรบั

และกำรมีส่วนร่วมฯ และใช้งบประมำณของพื้นที่ในกำรจัดเวทีฯ
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ล�าดับ เขต	(จ�านวนจังหวัด)
จ�านวน
ผู้เข้าร่วม

วันเวลา สถานที่จัดงาน

12 เขต	12	สงขลา ประกอบด้วย สงขลำ 
ตรัง นรำธิวำส ปัตตำนี พัทลุง ยะลำ 
สตูล

112 31 ม.ค.62 โรงแรมคริสตัล อ�ำเภอ
หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ

13 เขต	13	กรุงเทพมหานคร ไม่ด�ำเนินกำรจัดประชุม

ทีม่า: คณะผูจ้ดัท�า

ที่มา: คณะผู้จัดท�า

ล�าดับ จังหวัด
จ�านวน
ผู้เข้าร่วม

วันเวลา สถานที่จัดงาน

1 เวทีเด็กและเยำวชน เขต 10
จังหวัดอุบลรำชธำนี

120 23 ก.พ.62 โรงแรมสุนีย์ทำวเวอร์ 
จังหวัดอุบลรำชธำนี

2 เวทีเด็กและเยำวชน เขต 6
จังหวัดระยอง

120 16 ก.พ.62 โรงแรมสตำร์
จังหวัดระยอง

3 เวทีเด็กและเยำวชน เขต 11
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

150 1 มี.ค.62 โรงแรมนิภำ
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

ตารางที่	5	  แสดงรำยละเอียดข้อมูลเวทีนโยบำยสำธำรณะเครือข่ำยเด็กและเยำวชน

 3.2  การประมวลผลความคิดเห็นของประชาชนในเวทีสร้างการรับรู้
 และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อน
 ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

 ในกระบวนกำรของแต่ละเวทนีอกจำกสร้ำงกำรรบัรูแ้ล้ว จะมคี�ำถำมส�ำคญัส�ำหรบักำรอภปิรำย

ให้ควำมเห็นในรำยละเอียดของยุทธศำสตร์ชำติ คือ ในยุทธศำสตร์ชำตินั้นประเด็นที่สอดคล้องกับกำร

แก้ปัญหำหรอืมีควำมเป็นไปได้ในกำรขบัเคลือ่นให้เกิดผลส�ำเรจ็เป็นรปูธรรมระดบัพืน้ที ่คดิว่ำพืน้ทีท่่ำน

ควรยกประเด็น/กิจกรรมเรื่องใดมำขับเคลื่อน (เลือกมำ 3-5 เรื่อง/ประเด็น) 

 จำกกำรสนทนำกลุ่มเพื่อระดมควำมคิดเห็นของประชำชนในเวทีสร้ำงกำรรับรู้และกำรมี 

ส่วนร่วมของภำคประชำชนต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ ผู้เข้ำร่วมประชุม

มีควำมเห็นที่หลำกหลำยต่อกำรผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยมีตัวอย่ำงประเด็นส�ำคัญที่

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
(ประเด็นย่อยภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ)

ประเด็นส�าคัญจากเวทีสร้างการรับรู้
และมีส่วนร่วมฯ	

1.	ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

(1.1) กำรรักษำควำมสงบภำยใน
ประเทศ

(1) กรรมกำรหมู่บ้ำน/ชุมชนเข้มแข็ง ให้มีกำรจัดท�ำธรรมนูญหมู่บ้ำน 
เป็นข้อตกลงร่วมของหมู่บ้ำน เพื่อเป็นฐำนรำกที่มั่นคงในระดับชุมชน 
เริ่มจำกคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน มีกำรจัดท�ำแผนระดับหมู่บ้ำน และมีกำร
จัดท�ำแผนชีวิตหมู่บ้ำนที่มีประสิทธิภำพและเกิดควำมยั่งยืน ปลูกฝัง 
ตั้งแต่คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน/ชุมชน น�ำไปสู่ควำมสงบเรียบร้อย 
ภำยในประเทศ

(2) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันม ี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภำพ และมีธรรมำภิบำล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชำติมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน โดยปลูกฝัง
ให้ประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีส่วนร่วมอย่ำงถูกต้องกับกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ในบริบทของไทย ส่งเสริมให้นักกำรเมืองมีคุณภำพ เป็นคนดีมีคุณธรรม 
มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เห็นประโยชน์ของประเทศชำติมำกกว่ำประโยชน์
ส่วนตัวและของพรรคพวกเพื่อนพ้อง เสริมสร้ำงพรรคกำรเมืองและ
สถำบันต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีนโยบำย แนวคิด และกำรบริหำรจัดกำร 
ที่ดีมีประสิทธิภำพตำมหลัก ธรรมำภิบำลสำกล

(3) เป็นประเทศประชำธิปไตย กำรเมืองโปร่งใส นักกำรเมืองมีศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ปลอดคอรัปชั่น

(4) มีกำรป้องกันปัญหำอำชญำกรรม กำรลักขโมย ควำมไม่ปลอดภัย 
ต่อทรัพย์สิน

(5) มีกำรป้องกันควำมไม่ปลอดภัยต่อร่ำงกำยและชีวิตของคนในหมู่บ้ำน/
ชุมชน

(6) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงพลังพลเมือง ให้มีควำมเข้มแข็ง มีควำมพร้อม 
ตระหนักในเรื่องควำมมั่นคง และมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ

(7) ประชำชนมีควำมสำมัคคี ไม่แบ่งกลุ่ม ไม่ขัดแย้ง รัฐบำลมีควำมเข้มแข็ง 
ผู้น�ำมีวิสัยทัศน์ กำรเมืองเป็นระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
เป็นประมุข กฎหมำยมีควำมเข้มแข็ง มีกำรบังคับใช้อย่ำงเสมอภำค 
ไม่มีอำชญำกรรม ไม่มีปัญหำยำเสพติด มีควำมปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน มีกำรจัดระบบวงกำรศำสนำ

(8) กำรก�ำหนดมำตรกำรเฝ้ำระวังป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำภำยในชุมชน 
ที่อำจจะอุบัติขึ้นในอนำคต

(9) ประเทศไทยต้องไม่มีกำรปฏิวัติ บริหำรรำชกำรแผ่นดินให้ประชำชน 
มีส่วนร่วมอย่ำงชัดเจนเป็นรูปธรรม ให้รักษำกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 
มีควำมมั่นคง สงบสุข คนในชำติรักใคร่สำมัคคี เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือกัน 
เศรษฐกิจ

 ฯลฯ

ตารางที่	6   แสดงรำยละเอียดข้อมูลกำรประมวลผลควำมคิดเห็นของประชำชนในเวทีสร้ำงกำรรับรู้
และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
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(1.2) กำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำที่มีผลกระทบต่อ
ควำมมั่นคง

(1) กำรป้องกันปัญหำกำรขยำยอ�ำนำจของนักลงทุนต่ำงชำติและแรงงำน 
ข้ำมชำติที่เข้ำมำประกอบธุรกิจหรือถือครองที่ดินในจังหวัด/ 
เมืองท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในชุมชนโดยรวม

(2) กำรสร้ำงควำมปลอดภัยในชุมชน ประชำชนในพื้นที่มีควำมปลอดภัย 
ทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน รวมไปถึงปัญหำด้ำนต่ำงๆ ที่จะส่งผลกระทบ 
ต่อควำมมั่นคงของชำติและควำมมั่นคงของมนุษย์ ปัญหำภัยพิบัติส�ำคัญ 
เช่น ภัยแล้ง กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  ปัญหำอุบัติเหต ุ
บนท้องถนน โรคระบำดร้ำยแรงต่ำงๆ เป็นต้น

(3) กำรสร้ำงควำมมั่นคงในด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร 
กำรมีควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย คนไทยต้องมีที่ดินท�ำกินและมีที่อยู่อำศัย 
ควำมมั่นคงทำงคุณภำพชีวิต จะต้องให้โอกำสชุมชนจัดท�ำแผนแก้ไข
ปัญหำของชุมชนเอง รวมถึงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติให้มีควำมมั่นคง 
ในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นต้น

(4) ส่งเสริมและสภำวะแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรลดควำมรุนแรงในพื้นที่ รวมทั้ง
สร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคประชำสังคมในพื้นที่
อย่ำงเหมำะสม มุ่งสร้ำงประเทศไทย/จังหวัด/พื้นที่/ชุมชนที่ปรำศจำก
ควำมรุนแรงในครอบครัวและสังคม รวมถึงมีควำมปลอดภัยทำงด้ำน
คมนำคม/ชีวิต/และทรัพย์สิน

(5) มีกำรก�ำหนดกฎหมำยส�ำหรับผู้กระท�ำผิดหรือมีบทลงโทษที่ชัดเจน เช่น 
กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชนควรเพิ่มบทลงโทษให้หนักขึ้น หรือ
อำจก�ำหนดเป็นกรอบ/มำตรกำรทำงสังคม โดยใช้ธรรมนูญ เป็นต้น 

(6) กำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงในพื้นที่ โดยเน้นเรื่อง ควำมมั่นคงด้ำนอำหำร 
ภัยแล้ง น�้ำท่วม กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ สภำพแวดล้อม 
เป็นพิษ โรคระบำดร้ำยแรงต่ำงๆ และปัญหำกำรบุกรุกท�ำลำย
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทั้งทำงบกและทำงทะเล 
อันท�ำให้จ�ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง

(7) มีกำรจัดระเบียบแรงงำนต่ำงด้ำว แรงงำนนอกระบบ รวมถึงกำรก�ำหนด
มำตรกำรเพื่อป้องกันแรงงำนต่ำงด้ำวย้ำยถิ่น

(8) ส่งเสริมให้เกิดกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติวัฒนธรรมในระหว่ำงกลุ่มคนที่มี
ควำมหลำกหลำยในลักษณะพหุวัฒนธรรม

(9) กำรรักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อมทั้งทำงบกและทำงทะเล อำทิ กำรจัดหำพลังงำนให้เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรของประเทศเน้นเรื่องกำรพึ่งพำตนเอง และสนับสนุน
กำรใช้พลังงำนทดแทนอย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีกำรส�ำรวจพลังงำน
ทดแทนและพลังงำนทำงเลือก และกำรปรับปรุงกฎหมำยให้เกิดกำร 
ส่งเสริมประชำชนในกำรจัดกำรเรื่องพลังงำน เป็นต้น

 ฯลฯ
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(1.3) กำรพัฒนำศักยภำพ
ประเทศให้พร้อมเผชิญภัย
คุกคำมที่กระทบต่อควำม
มั่นคงของชำติ

(1) ก�ำหนดแนวทำงในกำรสร้ำงควำมมั่นคงในเรื่องกำรจัดกำรภัยพิบัต ิ
ของประเทศ/จังหวัด/พื้นที่ โดยมุ่งเน้นกำรแก้ไขและบังคับใช้กฎหมำย 
หรือกำรสร้ำงมำตรกำรข้อตกลงร่วมของชุมชน รวมไปถึงกำรพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลที่เชื่อมต่อกันทั้งระบบ

(2) ให้ควำมส�ำคัญกับเป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมมั่นคงในวัฒนธรรม 
ที่หลำกหลำยซึ่งเป็นจุดเด่นของประเทศไทย โดยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนในรูปแบบต่ำงๆที่อยู่ในพื้นที่ อำทิ รูปแบบกำรจัดกำร 
แบบประชำรัฐ

(3) ส่งเสริมให้ชุมชนจัดท�ำระบบฐำนข้อมูลต่ำงๆของชุมชน เพื่อใช้ในกำรแก้
ปัญหำ กำรวำงแผน ในลักษณะที่เป็น little data ที่สำมำรถเชื่อมต่อ 
ให้กับระบบ big data 
ฯลฯ

(1.4) กำรบูรณกำรควำมร่วมมือ
ด้ำนควำมมั่นคงกับ
อำเซียนและนำนำชำติ

(1) ผลักดันส่งเสริมให้กำรด�ำเนินกำรและควำมร่วมมือใดๆ ระหว่ำงประเทศ
เป็นไปตำมหลักกำรปฏิบัติสำกล กฎหมำย และควำมตกลงระหว่ำง
ประเทศ สร้ำงเสริมควำมร่วมมือกับนำนำชำติในกำรป้องกันและระวัง 
ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ อำทิ กำรหลบหนีของผู้ก่อกำรร้ำย อำชญำกรรม
ข้ำมชำติ เป็นต้น

(1.5) กำรพัฒนำกลไกกำร
บริหำรจัดกำรควำมมั่นคง
แบบองค์รวม

(1) พัฒนำและเสริมสร้ำงบุคลำกร โดยให้เด็กและเยำวชนที่ติดยำเสพติด 
เป็นทหำรเกณฑ์ แทนกำรถูกส่งสถำนพินิจ

2.	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

(2.1) กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ (1) ส่งเสริมกำรปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจตำมควำมเหมำะสมของ 
สภำพแวดล้อมในพื้นที่  โดยเฉพำะ กัญชำ และกระท่อม เพื่อกำรผลิต
และแปรรูปส�ำหรับอุตสำหกรรมกำรแพทย์และสร้ำงเสริมสุขภำพของ
ประชำชนในพื้นที่

(2) เพิ่มขีดควำมสำมำรถของเกษตรกรไทย โดยส่งเสริมให้เกษตรกร 
มีควำมมั่นคงในอำชีพ ที่มุ่งสู่เกษตรกรปลอดภัย สร้ำงโอกำสในกำร 
แลกเปลี่ยนควำมรู้ในกำรผลิตอย่ำงมีคุณภำพ และกำรตลำดอย่ำงสมดุล
และสำมำรถรับรองมำตรฐำนทำงด้ำนเกษตรด้วยแนวทำงของพื้นที่

(3) จูงใจให้เกษตรกรและผู้ผลิตท�ำกำรผลิตสินค้ำที่สอดคล้องกับมำตรฐำน 
และเข้ำสู่ระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรคุณภำพทำงกำรเกษตรที่ได้รับกำร
รับรองจำกสถำบันที่มีควำมน�ำเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ควำมรู้เกษตรกรด้ำน
กระบวนกำรผลิตตำมมำตรฐำนสำกลเพื่อมุ่งสู่กำรเลิกใช้สำรเคมีในภำค
เกษตร
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(4) เพิ่มพื้นที่และปริมำณกำรผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริม 
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้แก่เกษตรกรในกำรท�ำเกษตรปลอดสำร 
และเปลี่ยนผ่ำนไปสู่กำรท�ำเกษตรอินทรีย์ในท้ำยที่สุด ตลอดจนสนับสนุน
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่เกษตรกรที่ต้องกำรท�ำกำรเกษตรอินทรีย์

(5) กำรสนับสนุนให้พันธุ์พืชท้องถิ่นได้มีกำรพัฒนำต่อยอด ไปสู่กำรเป็นพืช
เศรษฐกิจ 

(6) พัฒนำต่อยอดโครงสร้ำงธุรกิจกำรเกษตรด้วยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม โดยให้
ควำมส�ำคัญกับกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตทั้งเชิงปริมำณและมูลค่ำ 
และควำมหลำกหลำยของสินค้ำเกษตร  ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภำพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ 
เพื่อให้เกษตรกรมีรำยได้สูงขึ้น

(7) ก�ำหนดมำตรกำรก�ำกับดูแลกำรจ�ำหน่ำยสำรเคมีทำงกำรเกษตร 
และสร้ำงองค์ควำมรู้แก่เกษตรกรด้ำนอันตรำยของสำรก�ำจัดศัตรูพืช 
รวมทั้งทยอยยกเลิกกำรขึ้นทะเบียนสำรเคมีทำงกำรเกษตรที่ไม่ปลอดภัย

(8) ส่งเสริมให้มีกำรน�ำวัตถุดิบเหลือทิ้งทำงกำรเกษตรมำใช้ประโยชน์ใน
อุตสำหกรรมและพลังงำนที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

(9) กำรแปรรูปเพื่อสร้ำงมูลค่ำ
(10) ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตร 

ให้มีมำตรฐำน ปลอดสำรพิษ และเน้นกำรส่งออก
(11) กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ควำมรู้เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำง

เศรษฐกิจในลักษณะประชำรัฐ ทั้งด้ำนกำรเกษตร และกำรท่องเที่ยว
(12) กำรเป็นศูนย์กลำงกำรส่งออก กำรออกกฎหมำยเพื่อสร้ำง “ภูมิคุ้มกัน” 

ให้เกษตรกรไทย ไม่ใช้เป็นเพียงลูกจ้ำงผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตร 
ส่งต่อไป

(13) กำรพัฒนำศักยภำพของเกษตรกรให้สำมำรถปรับตัวเท่ำทันต่อ 
ควำมเปลี่ยนแปลง มีส�ำนึกในกำรผลิตที่มีมำตรฐำน 

(14) กำรเป็นประเทศเกษตรอินทรีย์ และอำหำรปลอดภัย รวมถึงเป็นครัว
อำหำรของโลก

(15) กำรสนับสนุนให้พันธุ์พืชท้องถิ่นได้มีกำรพัฒนำต่อยอดไปสู่กำรเป็น 
พืชเศรษฐกิจ กำรแปรรูปเพื่อสร้ำงมูลค่ำและกำรส่งออก

(16) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่ำงครบวงจร มีกำรสร้ำงตลำดรองรับ 
รวมถึงมีกำรใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในกำรผลิต กำรแปรรูป

(17) ส่งเสริมให้น�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มำพัฒนำต่อยอดสินค้ำ
เกษตรในชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่ำสูง เช่น ผลไม้แปรรูป 
อำหำรทะเลแปรรูป เป็นต้น 
ฯลฯ
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(18) กำรปฏิรูปสถำบันด้ำนกำรส่งเสริมผลิตภำพ กำรมำตรฐำนและ
นวัตกรรม เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนให้เกิดผลส�ำเร็จเป็นรูปธรรมระดับ
พื้นที่ในด้ำนต่ำงๆ อำทิ  กำรแปรรูปและพัฒนำผลิตภัณฑ์ ยกระดับ
สินค้ำภูมิปัญญำ ส่งเสริมกำรตลำด เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย ์
กำรส่งเสริมควำมรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับกำรผลิต กำรตลำด 
และกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนกำรเข้ำถึง 
แหล่งเงินทุน ส�ำหรับเกษตรกรผู้ท�ำเกษตรอินทรีย ์
ส่งเสริมกำรตลำดเพื่อยกระดับรำคำสินค้ำเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

(19) ปฏิรูปสถำบันด้ำนกำรส่งเสริมผลิตภำพ กำรมำตรฐำนและนวัตกรรม 
โดยส่งเสริมให้เกิดกำรรวมกลุ่มเกษตรกร/ภำคประชำชน ในลักษณะ 
social enterprise (SE)  กำรแปรรูปและพัฒนำผลิตภัณฑ์ ยกระดับ
สินค้ำภูมิปัญญำ กำรอบรมให้ควำมรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับกำรผลิต 
กำรตลำด และกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรอินทรีย์ กำรสนับสนุนกำรเข้ำ
ถึงแหล่งเงินทุนส�ำหรับเกษตรกรผู้ท�ำเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

 ฯลฯ

(2.2) อุตสำหกรรมและบริกำร
แห่งอนำคต

(1) เชื่อมโยงอุตสำหกรรม กำรให้บริกำร และฐำนข้อมูลให้สอดคล้องกับ
บริบทหรือจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ 

(2) เพิ่มสัดส่วนอุตสำหกรรมพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก ควบคู่
กับกำรลดสัดส่วนอุตสำหกรรมพลังงำนจำกฟอสซิล ให้มีควำมสมดุลและ
เกิดควำมมั่นคง สำมำรถพึ่งพำตนเองทำงด้ำนพลังงำน ตลอดจนพัฒนำ
อุตสำหกรรมด้ำนพลังงำนที่มีมูลค่ำเพิ่ม อุตสำหกรรมเทคโนโลยีพลังงำน
ใหม่ และอุตสำหกรรมและบริกำรที่เกี่ยวเนื่อง

(3) พัฒนำมำตรฐำนกำรตรวจสอบสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ ให้สำมำรถตรวจ
สอบคุณภำพได้ โดยส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ทุกอย่ำงเชื่อมโยงกันได้คือ ระบบ
โลจิสติกส์ที่ต้องมีกำรพัฒนำให้ครบทุกทำง (ทำงน�้ำ ทำงบก ทำงอำกำศ) 
น�ำไปสู่ประสิทธิภำพของภำคอุตสำหกรรม

(4) สนับสนุนให้เกิดกำรสร้ำงอุตสำหกรรมกำรบริกำรทำงกำรแพทย ์
โดยเฉพำะด้ำนบริกำรกำรแพทย์แผนไทยเพื่อรองรับควำมต้องกำร 
ของไทยและคนต่ำงประเทศ

 ฯลฯ

(2.3) กำรสร้ำงควำมหลำกหลำย
ด้ำนกำรท่องเที่ยว

(1) กำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับแหล่งประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม 
และวิถีชุมชน และกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีกำรเสนอให้
ท�ำกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกมำกขึ้น

(2) กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวและกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตำม
ฤดูกำลและศักยภำพของพื้นที่หรือชุมชน เช่น กำรท่องเที่ยววิถีชุมชน 
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กำรท่องเที่ยวทำง
ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม เป็นต้น
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(3) ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมที่เน้นรูปแบบ 
กำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนกำรสนับสนุน
กำรท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ ตำมบริบทของพื้นที่ เพื่อให้เกิดกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจโดยกำรมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่

(4) พัฒนำและยกระดับกำรท่องเที่ยวมรดกโลกเสริมสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันกำรค้ำกำรลงทุนภำคกำรเกษตร ภำคอุตสำหกรรม สินค้ำและ
บริกำร

(5) กำรเป็นเมืองท่องเที่ยวของโลกเชิงสร้ำงสรรค์ และอนุรักษ์วัฒนธรรมที่
เชื่อมโยงทุกภูมิภำค

(6) กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรสร้ำงรำยได้ในชุมชนผ่ำนกิจกรรม 
โครงกำรต่ำงๆ โดยกำรมีส่วนร่วมของพื้นที่ อำทิ Home stay กำรพัฒนำ
ศักยภำพประชำชนในพื้นที่ในกลำยเป็นมัคคุเทศก์ของชุมชน เป็นต้น

(7) ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ และแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งสนับสนุน
ให้เกิดกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพที่สอดคล้องกับกำรออกแบบเชิง
ธุรกิจกำรท่องเที่ยว

(8) พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวดั้งเดิมในพื้นที่ที่เหมำะสมกับศักยภำพและบริบท
ของแต่ละชุมชนหรือพื้นที่ และพัฒนำสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกให้ม ี
ควำมปลอดภัยและได้มำตรฐำน รวมทั้งใช้ประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยวให้
เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อขยำยโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ไปสู่เมืองและ
ชุมชนต่อไป

(9) สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยวในทุกด้ำน อำทิ กำรเตรียม
ควำมพร้อมเพื่อสร้ำง Package ท่องเที่ยว กำรอบรมมัคคุเทศก์น้อย 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ เชื่อมผู้ประกอบกำร จัดปีแห่งกำรท่องเที่ยว และส�ำรวจ
ควำมคิดต่อผลกำรด�ำเนินงำนและปรับปรุงแผนกำรท่องเที่ยวตำม 
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

 ฯลฯ

(2.4) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (1) กำรสนับสนุนควำมคิดเห็นที่ให้สถำบันกำรศึกษำ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ขับเคลื่อนประเด็นเพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ แต่ยังคงต้องให้ค�ำนึงถึง
ผลกระทบต่อชุมชนด้วย

(2) ปฏิรูปโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ โดยเฉพำะกำรแก้ไขกำรจรำจร
ติดขัด ควำมมั่นคงปลอดภัยในจังหวัดพื้นที่ กำรจัดท�ำผังเมือง 
ขยำยโครงข่ำยกำรคมนำคม เป็นต้น

(3) กำรพัฒนำเศรษฐกิจในเขตที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน พื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ในเรื่องของเทคโนโลยี มีกำรเสนอให้มีกำรเปิด 
ใช้ฐำน ข้อมูลของรัฐ (Open Data) ภำยใต้ระบบควำมปลอดภัยที่มี
มำตรฐำน

 ฯลฯ
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(2.5) กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
บนพื้นฐำนผู้ประกอบกำร
ยุคใหม่

(1) ให้ผู้ประกอบกำรรำยใหม่สำมำรถเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิตมำกขึ้น
(2) เพิ่มบทบำทภำคเอกชนในกำรวำงแผนและกำรท�ำโครงกำรต่ำงๆ ร่วมกับ

ภำครัฐและชุมชน
(3) สร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรยุคใหม่ที่มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำง 

และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนกำรกำรผลิตและบริกำร 
กำรจัดกำร และกำรตลำด สำมำรถบริหำรจัดกำรธุรกิจและบริกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส

 ฯลฯ

3.	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(3.1) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยม
และวัฒนธรรม

(1) กำรส่งเสริมให้คนไทยมีจิตส�ำนึกสำธำรณะ พัฒนำจิตใจให้มีคุณธรรม 
ศีลธรรม พัฒนำสติปัญญำให้เกิดจิตวิญญำณและภูมิปัญญำ (Spirit และ 
Wisdom) ให้เป็นพลเมืองดี 

(2) กำรพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์และเครือข่ำยชุมชน ให้เป็นผู้น�ำ 
ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนต่ำงๆเ เช่น เศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม 
เป็นต้น

(3) ให้ชุมชนเป็นแหล่งสร้ำงจิตส�ำนึกที่ดี
(4) กำรพัฒนำศักยภำพของชุมชนเป็นฐำนส�ำคัญในกำรพึ่งตนเองและ 

พึ่งพำกัน
(5) มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวมีควำมอบอุ่น 

และกำรบูรณกำร สอดแทรก เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในหลักสูตรกำร
เรียนกำรสอนในทุกระดับ

(6) กำรพัฒนำผู้น�ำชุมชนในพื้นที่ให้เป็นต้นแบบของกำรมีคุณธรรม จริยธรรม 
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ

(7) กำรปลูกฝังจิตส�ำนึกสำธำรณะและกำรมีควำมรับผิดชอบร่วมต่อส่วนรวม
ให้กับเด็กและเยำวชนในระดับพื้นที่

(8) กำรส่งเสริมให้คนในชุมชนมีจิตสำธำรณะและมีควำมรับผิดชอบต่อส่วน
รวม โดยสร้ำงควำมตระหนักให้ประชำชนเห็นคุณค่ำและรู้จักกำรพึ่งพำ
ตนเอง และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองที่ดี และส่งเสริม
ให้มีวัฒนธรรมกำรท�ำงำนเพื่อส่วนรวม

 ฯลฯ

(3.2) กำรพัฒนำศักยภำพ 
คนทุกช่วงวัย

(1) กำรพัฒนำสุขภำวะของคนไทยทุกกลุ่ม เช่น ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส 
ควรเป็นประเด็นแรกๆ ในกำรพัฒนำ 

(2) กำรส่งเสริมให้สังคมไทยเกิดเป็นสังคมแห่งกำรพึ่งพำตนเอง เน้นกำร
พัฒนำคนไทยทุกกลุ่มวัย

(3) กำรร่วมมือกันทุกฝ่ำยในกำรพัฒนำ ทั้งรัฐบำล เอกชน ชุมชนจนถึงระดับ
ครอบครัว และเพิ่มสวัสดิกำรอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึงในทุกกลุ่ม 
เป้ำหมำยในสังคม
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(4) กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ต้องเน้นกำรเรียนรู้ทุกช่วงวัย เพิ่มเวลำและ
พื้นที่กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน

(5) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ กำรพัฒนำสังคม 
ผู้สูงอำยุ ส่งเสริมสุขภำวะผู้สูงอำยุ สวัสดิกำรผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร 
กำรควบคุมดูแลประชำกรแฝง (นิคมอุตสำหกรรม) 

(6) ประชำชนทุกกลุ่มวัยในสังคมมีวินัย มีครอบครัวอบอุ่น มีกำรศึกษำที่ด ี
มีทักษะภำษำต่ำงประเทศ มีสุขภำพดี มีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 
ประชำชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีเครือข่ำยชุมชนที่เข้มแข็ง 
ประชำชนพึ่งตนเองได้ มีสภำพแวดล้อมที่ดี ไม่มียำเสพติด รถไม่ติด 
อุบัติเหตุลดลง สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ มีกำรบรรจุข้ำรำชกำร 
มำกขึ้น

(7) สนับสนุนให้เกิดชุมชนเข้มแข็งและกำรขับเคลื่อนสังคมด้วยจิตสำธำรณะ
ในทุกกลุ่มช่วงวัย ในประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ กำรส่งเสริมหลักสูตรทักษะ
ชีวิตในสถำนศึกษำ กำรจัดสรรทรัพยำกรกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค 
และกำรบูรณำกำรจัดกำรศึกษำกับกำรจัดกำรพื้นที่และชุมชน เป็นต้น

 ฯลฯ

(3.3) กำรปฏิรูปกระบวนกำร
เรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21

(1) เน้นกำรจัดกำรกำรศึกษำต้องเท่ำเทียมและเสมอภำคกันทุกระดับ รวมถึง
สนับสนุนกำรศึกษำทำงเลือกที่มีควำมหลำกหลำย

(2) กำรพัฒนำกำรใช้ภำษำท้องถิ่น ภำษำประเทศเพื่อนบ้ำน และภำษำอื่นๆ
สอดแทรกในกำรเรียนกำรสอนของเด็กและเยำวชน

(3) กำรพัฒนำมนุษย์ควรมีกำรเพิ่มทักษะกำรเรียนรู้ ก็จะท�ำให้คนของเรำ
พร้อมในกำรพัฒนำไปสู่ด้ำนอื่นๆโดยเริ่มจำกครอบครัว ดังนั้น ควรเริ่ม
จำกกำรพัฒนำพ่อแม่ให้มีทักษะในกำรเสริมสร้ำงพัฒนำกำรลูก

(4) กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นกำรจัดระบบกำรศึกษำ
และระบบฝึกอบรมบนฐำนสมรรถนะที่มีคุณภำพสูงและยืดหยุ่นผ่ำนกำร
พัฒนำกลไกต่ำงๆ รวมถึงกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ในชุมชนให้เข้ำถึง
ควำมรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลำ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้
เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต  โดยระดมทรัพยำกรจำกภำคเอกชนและภำค
ประชำสังคมให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำน

(5) สนับสนุนให้เกิดกระบวนเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพชุมชนเรื่อง
กระบวนกำรยุติธรรม กำรเคำรพสิทธิมนุษย์ชนและปฏิบัติต่อประชำชน
อย่ำงเท่ำเทียม

(6) เน้นกำรจัดกำรกำรศึกษำต้องเท่ำเทียมและเสมอภำคกันทุกระดับ รวมถึง
สนับสนุนกำรศึกษำทำงเลือกที่มีควำมหลำกหลำย

 ฯลฯ
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(3.4) กำรตระหนักถึง 
พหุวัฒนธรรม 
ที่หลำกหลำย

(1) เสริมสร้ำงควำมรู้ของบุคลำกรในกำรจัดกำรเกษตรที่ถูกต้องปลอดภัย
ภำยใต้หลักสูตรท้องถิ่นร่วมกันสถำบันกำรศึกษำ  และกำรสร้ำง 
องค์ควำมรู้ให้กับมัคุเทศน์ในชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ตำมควำมเหมำะสมของแต่จังหวัด 

(2) วำงรำกฐำนกำรพัฒนำบนพหุวัฒนธรรม เริ่มจำกพัฒนำคนให้มีคุณภำพ
ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจและรำยได้ เพื่อน�ำไปสู ่
เป้ำหมำยตัวชี้วัดสังคมทำงด้ำนควำมสุขและคุณธรรม 

 ฯลฯ

(3.5) กำรเสริมสร้ำงสุขภำวะที่ดี (1) ผลักดันกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะในทุกนโยบำย (Health in All Policies) 
ที่ให้หน่วยงำนทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสุขภำพของ
ประชำชน เพื่อลดภัยคุกคำมที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำสุขภำวะคนไทย 
เช่น บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อำหำรที่ให้โทษต่อสุขภำพ อุบัติเหตุบน
ท้องถนน และกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases 
: NCDs) เป็นต้น

(2) กำรแก้ไขปัญหำกำรฆ่ำตัวตำยซึ่งอยำกให้มีนักจิตวิทยำทั่วถึงทุกอ�ำเภอ 
กลุ่มโรค NCD มีกำรป้องกันดูแลรักษำมีกำรดึงงำนวิจัยในกำรน�ำสมุนไพร
มำรักษำและกำรดูแลตัวเองมำปรับใช้

(3) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้ำน กำย ใจ สติ
ปัญญำ และสังคม มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงกำรจัดกำรสุขภำวะใน 
ทุกรูปแบบ ที่น่ำไปสู่กำรมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะที่ดี

(4) เรื่องของเพศศึกษำ กำรตั้งครรภ์ในวัยที่ไม่เหมำะสมกำรถูกชักจูงต่ำงๆ 
ควรมีกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ (Literacy) สิ่งเหล่ำนี้ให้อยู่ระบบกำรเรียนรู้
ของเด็ก

(5) กำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพให้แก่ประชำชน ผ่ำนกำรพัฒนำทักษะ 
กำรให้ควำมรู้ และกำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ประชำชนในประเด็น
ต่ำงๆ เช่น  กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพของตนเองให้มีควำม 
เหมำะสม และกำรมีกิจกรรมทำงกำยที่เพียงพอในกำรด�ำรงชีวิต เป็นต้น

(6) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี เช่น กำรส่งเสริมให้มี
กำรจัดสภำพแวดล้อมในชุมชนที่เป็นมิตรต่อสุขภำพและเอื้อต่อกำรมี
กิจกรรมทำงกำย

(7) กำรสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในกำรเสริม 
กำรมีสุขภำวะ รวมทั้งก�ำหนดให้มีกำรประเมินผลกระทบด้ำนสุขภำพ 
โดยชุมชนและภำคประชำชนก่อนกำรด�ำเนินโครงกำรที่อำจกระทบ 
ต่อระดับสุขภำวะ

(8) กำรปฏิรูประบบบริกำรปฐมภูมิที่สอดคล้องกับวิถีและบริบทของพื้นที่ 
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย
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(9) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี โดยส่งเสริมให้มีกำร
จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่เป็นมิตรต่อสุขภำพ กำรสนับสนุนกำร
พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในกำรเสริมกำรมีสุขภำวะ รวมทั้ง
ก�ำหนดให้มีกำรประเมินผลกระทบด้ำนสุขภำพโดยชุมชนและภำค
ประชำชนก่อนกำรด�ำเนินโครงกำรที่อำจกระทบต่อระดับสุขภำวะ

(10) กำรส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐำนในกำรสร้ำงสุขภำวะที่ดีในทุกพื้นที่ โดยให้
ชุมชนเป็นแหล่งบ่มเพำะจิตส�ำนึกของกำรมีสุขภำพดีของประชำชน 
ผ่ำนกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนสุขภำพ

(11) กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ กำรปรับพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกต้อง 
กำรให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพแก่ประชำชนสุขภำพดีเลิศที่ตนเอง รณรงค์ให้
ควำมเรื่องกำรเลือกทำงของที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำย กำรออกก�ำลังกำย
และกำรเลือกอำหำรบริโภคถูกต้อง ครบถ้วน

 ฯลฯ

(3.6) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่
เอื้อต่อกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ 

(1) ปลูกฝังค่ำนิยมด้ำนคุณธรรม ตั้งแต่ปฐมวัย เน้นกำรตระหนักถึง 
ควำมเข้ำใจด้ำนวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ของท้องถิ่นตนเอง

(2) พัฒนำคน คุณภำพชีวิต และสังคม สู่เมืองอำรยธรรมและควำมสุขอย่ำง
ยั่งยืน

(3) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ 
ของคนในชุมชน โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน

(4) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่มีอยู่ให้เหมำะสมต่อกำรเรียนรู้ เช่น กำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมภำยในวัดให้เด็กและเยำวชนสนใจเข้ำวัดเพื่อกำรศึกษำ
ธรรมะและเรียนรู้ หรือกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภำพให้เด็กและ
เยำวชนอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ และเข้ำถึงได้

(5) กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมให้เข้ำถึงควำมรู้ เช่น wifi หรือ internet 
access ต้องมีประสิทธิภำพ เพื่อเอื้อต่อกำรเรียนรู้

(6) ส่งเสริมและสร้ำงสภำพแวดล้อมให้คนเก่งที่มีศักยภำพได้แสดงศักยภำพ
ของเขำเหล่ำนั้นอย่ำงเต็มที่ และให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคน 
และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ

 ฯลฯ

(3.7) กำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
กำรกีฬำ

(1) กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำประเทศ
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4.	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

(4.1) กำรลดควำมเหลื่อมล�้ำ
สร้ำงควำมเป็นธรรม 
ในทุกมิติ

(1) ควำมไม่เท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงสิทธิในพื้นที่เมืองหรือพื้นที่มีควำมเจริญ 
ที่มีโอกำสได้รับกำรดูแลสุขภำพและสวัสดิกำรของรัฐมำกกว่ำกลุ่มคน 
ต่ำงจังหวัดและชุมชนชนบทห่ำงไกล ดังนั้นควรมีกำรเพิ่มบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ ควรมีแพทย์ประจ�ำในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชน 
(ระดับต�ำบล อ�ำเภอ) ในกำรดูแลและเสริมสร้ำงสุขภำพของประชำชนที่
เท่ำเทียมกัน

(2) กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบเรื่องสิทธิ์ในกำรรักษำ รู้ช่องทำง 
เข้ำถึงระบบบริกำรที่ประชำชนมีสิทธิ์ในกำรใช้บริกำรด้ำนสำธำรณสุข 
มีสิทธิ์ในเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงระบบบริกำรโดยใช้เทคโนโลย ี
ในกำรสนับสนุน

(3) สร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข และกำรศึกษำ 
โดยเฉพำะส�ำหรับผู้มีรำยได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกำสในพื้นที่

(4) ต้องมีกำรพัฒนำระบบสวัสดิกำรทำงสังคมที่ครอบคลุมและเหมำะสมกับ
ทุกช่วงวัย ทุกเพศภำวะและทุกกลุ่ม รวมทั้งระบบกำรประกันทำงสังคมที่
จะต้องประกันควำมมั่นคงทำงชีวิตของคนทุกช่วงวัย และทุกกลุ่มอำชีพ 
โดยกระบวนกำรจัดกำรแบบบูรณำกำร กำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย 
เพื่อให้เกิดควำมมั่นคงและกำรพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง

(5) ลดควำมเลื่อมล�้ำของประชำชน มีสิทธิเสรีภำพส่วนบุคคล มีสวัสดิกำรที่ดี 
มีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดนโยบำยภำครัฐ อยู่ในสังคมที่เข้มแข็ง ช่วยเหลือ
กัน

(6) สนับสนุนให้เกิดกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม โดยเฉพำะ
กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงสิทธิและบริกำรด้ำนต่ำงๆ 
ของผู้พิกำรในชุมชน

(7) กำรร่วมมือกันทุกฝ่ำยในกำรพัฒนำ ทั้งรัฐบำล เอกชน ชุมชนจนถึงระดับ
ครอบครัว และเพิ่มสวัสดิกำรอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง

(8) กำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงสิทธิและกำรให้สถำนะบุคคล โดยเฉพำะกลุ่ม
เปรำะบำง กลุ่มชำยขอบ เพื่อให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐำน อันได้แก่ กำรรักษำ
พยำบำล กำรจ้ำงงำน และสวัสดิกำรอื่นๆ

(9) สนับสนุนให้เกิดกำรกำรกระจำยกำรถือครองที่ดิน จ�ำกัดกำรถือครอง
ที่ดินและใช้มำตรกำรทำงภำษีที่ดินอัตรำก้ำวหน้ำกำรรับรองสิทธิในที่ดิน 
และปรับปรุงระบบกรรมสิทธิ์ให้สอดคล้องกับควำมเป็นจริง

(10) สร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงระบบกำรศึกษำ โดยเฉพำะส�ำหรับ 
ผู้มีรำยได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกำสในสังคม กลุ่มผู้สูงอำยุที่ถูกทอดทิ้ง

(11) สนับสนุนให้จัดตั้งธนำคำรที่ดินเพื่อป้องกันกำรสูญเสียที่ดินท�ำกินของ
เกษตรกร และกำรเก็บภำษีที่ดินในอัตรำก้ำวหน้ำ

(12) เป็นประเทศที่มีควำมปลอดภัย สะอำด เสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล�้ำ 
และมีสวัสดิกำรที่ดี (อำชีพ กำรศึกษำ กำรรักษำ และกำรบริกำร)
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(13) สนับสนุนให้เกิดกำรรับรองสิทธิในที่ดิน และปรับปรุงระบบกรรมสิทธิ์
ให้สอดคล้องกับควำมเป็นจริง

(14) สนับสนุนให้จัดตั้งธนำคำรที่ดินเพื่อป้องกันกำรสูญเสียที่ดินท�ำกินของ
เกษตรกร

(15) กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์และสำธำรณสุขทั้งแผนปัจจุบัน และแผน
ไทยมีควำมล�้ำหน้ำ รำคำถูก และสถำนบริกำรในแต่ละระดับมีศักยภำพ
ใกล้เคียงกันทั้งประเทศ

(16) ทบทวนกำรเช่ำ/ถือครองที่ดินของต่ำงชำติโดยเฉพำะระดับนโยบำย
(17) จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรประกอบอำชีพในที่ดินของรัฐที่เสื่อมโทรมและ

ที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์
(18) ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะและรำยได้ของแรงงำน 

เพื่อให้เกิดกำรออม และมีหลักประกันที่มั่นคง
(19) กำรให้โอกำสทำงกำรศึกษำและกำรมีงำนท�ำของผู้มีควำมผิดปกติ เช่น 

กลุ่มคนออทิสติก กลุ่มคนที่มีควำมบกพร่องในกำรเรียนรู้ (LD)
(20) กำรให้โอกำสและกำรเข้ำถึงสิทธิทำงกำรศึกษำและกำรมีงำนท�ำส�ำหรับ

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส โดยเฉพำะกลุ่มชำติพันธุ์
(21) กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยเบื้องต้นแก่เกษตรกรผู้มีรำยได้น้อย 

และผู้ด้อยโอกำสเพื่อให้สำมำรถเอำตัวรอดจำกกำรถูกเอำรัดเอำเปรียบ
(22) ให้รัฐทบทวนประกำศเขตอุทยำนทับซ้อนที่ดินของรำษฎรที่อยู่อำศัยมำ

ก่อนกำรประกำศเขตอุทยำน
(23) ให้รัฐจัดสรรที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ขำดที่อยู่

อำศัย
 ฯลฯ

(4.2) กำรกระจำยศูนย์กลำง
ควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ
สังคมและเทคโนโลยี

(1) สนับสนุนให้เกิดกำรสร้ำงงำนในท้องถิ่นเพื่อดึงแรงงำนกลับมำท�ำงำน 
ในจังหวัด หรือในท้องถิ่นเดิมของตนเอง

(2) กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม ควรจะต้อง
ค�ำนึงถึงเงื่อนไข ปัจจัยหลำยๆ ด้ำนประกอบกัน เช่น ทุนทำงสังคม ทุน
พื้นที่ ทุนทำงวัฒนธรรม มำกกว่ำกำรมุ่งเน้นด้ำนควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ 

(3) ด้ำนแรงงำนควรให้มีกำรพัฒนำก�ำลังแรงงำนทุกกลุ่มวัย เพื่อรองรับกำร
ด�ำเนินงำนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและพื้นที่

(4) ควรจะปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินหรือ 
อบังคับต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญไปสู่ท้องถิ่น 
จังหวัด หรือพื้นที่ได้

(5) กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญ ทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี
ลงสู่ชุมชนและท้องถิ่น โดยเฉพำะพื้นที่ที่ห่ำงไกลควำมเจริญ

 ฯลฯ
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(4.3) กำรเสริมสร้ำงพลัง 
ทำงสังคม

(1) กำรสนับสนุนควำมรู้ ข้อมูลต่ำงๆ ให้กับผู้มีรำยได้น้อยและ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขขั้นพื้นฐำน 
เพื่อให้สำมำรถเอำตัวรอดจำกกำรถูกเอำรัดเอำเปรียบในสังคม 

(2) กำรเตรียมกำรรองรับสังคมสูงวัย มีประเด็นเช่น ส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้
ของผู้สูงอำยุ มีระบบกำรดูแลระยะยำว และมีภำคปฏิบัติรองรับจริง 
มีช่องทำงพิเศษส�ำหรับผู้สูงอำยุเมื่อเข้ำรับบริกำรสำธำรณสุข

(3) กำรเชื่อมร้อยเครือข่ำยและกำรพัฒนำศักยภำพแกนน�ำหรือบุคลำกร 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนด้ำนสังคมสูงวัย เพื่อเตรียมรองรับสังคม 
สูงวัยที่จะเกิดขึ้นในอนำคต

(4) กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคมจะต้องสนับสนุนควำมรู้ ข้อมูลต่ำงๆ ให้กับ 
ผู้มีรำยได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข 
ขั้นพื้นฐำนเพื่อให้สำมำรถเอำตัวรอดจำกกำรถูกเอำรัดเอำเปรียบ

(5) กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพึ่งตนเองและ 
กำรจัดกำรตนเอง  ด้ำนกำรผลิตและกำรบริโภคอำหำรที่ปลอดภัย 
กำรยกระดับกำรเรียนรู้ของรัวเรือน ทั้งในกลุ่มครัวเรือนภำคเกษตรและ
อำชีพอื่นๆ 

(6) กำรจัดกำรระบบรองรับสังคมผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ โดยกำรเตรียม
ควำมพร้อมในทุกมิติ ทั้งมิติสุขภำพ สังคม เศรษฐกิจ สภำพแวดล้อม 
และเทคโนโลยี เป็นต้น

(7) กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพึ่งตนเอง โดยกำรเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรประกอบธุรกิจกำรท่องเที่ยวให้กับประชำชนในพื้นที่

(8) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนจัดกำรตนเอง/ชุมชนเข้มแข็ง
จำกกระบวนกำรองค์กรชุมชนทุกระดับ ผ่ำนกำรจัดท�ำธรรมนูญต�ำบล

(9) กำรวำงแผนและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุให้มีควำมเข้มแข็ง สำมำรถ
พึ่งตนเองได้อย่ำงยั่งยืน รวมถึงกำรพัฒนำเด็กและเยำชน เพื่อรองรับกำร
เป็นสังคมสูงวัยในอนำคตด้วย

(10) เตรียมกำรรองรับสังคมสูงวัย โดยส่งเสริมกำรเตรียมควำมพร้อมใน 
ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภำพ และสภำพแวดล้อม รวมถึง 
กำรส่งเสริมให้มีโรงเรียนผู้สูงอำยุครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อดูแลสุขภำวะ 
ผู้สูงอำยุในชุมชน

 ฯลฯ

(4.4) กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ของชุมชนท้องถิ่นในกำร
พัฒนำกำรพึ่งตนเองและ
กำรจัดกำรตนเอง

(1) เสริมสร้ำงศักยภำพของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดกำรพึ่งตนเอง 
และกำรท�ำงำนร่วมกันของทุกภำคส่วนในท้องถิ่น

(2) สนับสนุนให้มีกำรบริหำรจัดกำรแบบ bottom up และกำรส่งเสริมให้
ชุมชนพึ่งตนเองด้ำนองค์ควำมรู้และมีกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ของชุมชน
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(3) จัดตั้ง ส่งเสริมควำมเข้มแข็ง เพิ่มศักยภำพ สภำเด็กและเยำวชน และ 
สภำพลเมือง เพื่อให้มีกำรด�ำเนินกำร กิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงเป็น 
รูปธรรม คล่องตัวและมีประสิทธิภำพ ช่วยให้เด็กและเยำวชน ตลอดจน
ประชำชน และภำคประชำสังคม มีโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมทำงสังคม 
กำรเมืองได้มำกขึ้น ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมคิดเห็น 
เพื่อร่วมก�ำหนดนโยบำยต่อรัฐบำล

(4) รัฐต้องสนับสนุนให้เกิดกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในด้ำน
ต่ำงๆ ตำมควำมต้องกำรของพื้นที่ อำทิ เกษตร เทคโนโลยี ท่องเที่ยว 
เป็นต้น

(5) สนับสนุนกำรจัดตั้งกองทุนระดับชุมชน พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
กองทุนสวัสดิกำรชุมชน โดยกำรมีส่วนร่วมของพื้นที่

(6) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนจัดกำรตนเอง/ชุมชนเข้มแข็ง
จำกกระบวนกำรองค์กรชุมชนทุกระดับ ผ่ำนกำรจัดท�ำธรรมนูญต�ำบล

 ฯลฯ

5.	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(5.1) สังคมเศรษฐกิจสีเขียว (1) ภำครัฐควรให้งบประมำณสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสำมำรถเข้ำมำ 
บริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่อุทยำน เน้นกำร 
ส่งเสริมและสร้ำงเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ โดยให้มีกำรเปิดรับนักท่อง 
เที่ยวหลำยระดับโดยเฉพำะนักท่องเที่ยวที่มีรำยได้สูง เพื่อเพิ่มรำยได ้
ให้แก่ท้องถิ่น

(2) สนับสนุนกำรจัดกำรน�้ำ ลุ่มน�้ำ และล�ำคลอง ตรงไหนที่มีกำรขุดลอก 
ให้ตัดกำรขุดลอกแม่น�้ำออก เพื่อที่จะได้สอดคล้องกับภูมินิเวศ  
และน�ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรฟื้นฟู

(3) สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ผลิตอำหำรปลอดภัยตลำดสีเขียว และ
เชื่อมโยงอำหำรปลอดภัยระหว่ำงผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค และมีกำรก�ำหนด
นโยบำยที่เกื้อหนุน มีกลไกเชื่อมประสำน ระหว่ำงผู้ผลิตกับผู้บริโภค 
ในประเด็นต่ำงๆ อำทิ สิ่งแวดล้อมของกำรผลิตอำหำร กำรคุกคำมทำง 
สิ่งแวดล้อม กำรเกษตร กำรประมง กำรปศุสัตว์ กำรแปรรูป มำตรฐำน
ของกำรผลิตอำหำรปลอดภัย  นิยำมอำหำรปลอดภัยร่วมกันและ 
กำรจัดกำรอื่นๆ  เช่น กำรตลำด กำรขนส่ง กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 
เป็นต้น

(4) กำรบริหำรจัดกำรมลพิษ ขยะ น�้ำเสีย ให้เป็นระบบครบวงจรและเป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกล

(5) สร้ำงและพัฒนำพื้นที่สีเขียวเพื่อกำรพักผ่อนหย่อนใจและกำรเรียนรู้ทำง
ธรรมชำติ ในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพื่อให้ประชำชนได้ประโยชน์ 
เกิดควำมรู้สึกหวงแหน เกิดจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์และได๎รับควำมสุข
จำกทรัพยำกรธรรมชำติ
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(6) ประชำชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ประชำชนมีส่วนร่วมจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มีกำรจัดกำรขยะ
แบบครบวงจร ลดมลพิษทำงอำกำศ (กำรหยุดเผำอ้อย) มีระบบขนส่ง
สำธำรณะที่ดี

(7) ส่งเสริมให้มีกำรลดขยะเป็นศูนย์ และจัดกำรขยะแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน 
โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น เปลี่ยนขยะเป็นพลังงำน หรือ เปลี่ยน
ขยะเป็นรำยได้ เป็นต้น

(8) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจให้เติบโตและมีควำมเป็นธรรม บนควำม
สมดุลของฐำนทรัพยำกร ธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วย
เศรษฐกิจฐำนชีวภำพ เพื่อลดควำมเสี่ยงของผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม
และลดปัญหำควำมขำดแคลนของทรัพยำกรลงได้

 ฯลฯ

(5.2) สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล (1) เสริมสร้ำงกำรตระหนักรู้ กำรป้องกัน แก้ไขปัญหำทรัพยำกรชำยฝั่งแก ่
นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศ รวมถึงมีนโยบำยกำรจัดกำร
ชำยฝั่งที่เหมำะสม มีแผนแม่บทก�ำหนดวิธีกำรจัดกำรในแต่ละพื้นที ่
อย่ำงเหมำะสม

(2) จ�ำกัดจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติในเขตอุทยำนแห่งชำติทำงทะเล 
โดยเฉพำะในช่วงฤดูผสมพันธุ์

(3) ลดปริมำณของเสียลงทะเล มีระบบควบคุมและตรวจสอบผลกระทบจำก
สิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ เช่น EIA EHIA และ SEA รวมถึง
กำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมโดยที่เน้นกำรสร้ำงมำตรกำรของชุมชน/
พื้นที่  

(4) กำรจัดกำรขยะ และน�้ำเสียลงสู่ทะเลในแหล่งท่องเที่ยวฯลฯ

(5.3) สังคมที่เป็นมิตรต่อ 
สภำพภูมิอำกำศ

(1) ควรจะมีค่ำกำรวัดมลพิษทำงอำกำศครอบคลุมทุกชนิดตำมหลักวิชำกำร 
เพื่อหำทำงป้องกันและแก้ไขที่เหมำะสมและใช้ได้จริง โดยเฉพำะฝุ่น
ละอองขนำดเล็ก PM2.5

(2) ควรก�ำหนดเป้ำหมำยให้ครอบคลุมและให้ควำมส�ำคัญกับกำรปล่อย CO2 
ให้มำกขึ้น เน้นกำรกักเก็บ CO2 ไว้ในต้นไม้

(3) ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ในประเด็นด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
(4) ส่งเสริมกำรผลิตและกำรขนส่งสินค้ำที่ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
(5) พัฒนำและสร้ำงระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิด

จำกกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ 
(6) พัฒนำโครงสร้ำงระบบสำธำรณสุข เครือข่ำยเตือนภัยและเฝ้ำระวังโรคให้

มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ ครอบคลุมประชำกรกลุ่มเสี่ยงที่ม ี
ควำมอ่อนไหวต่อปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลงทำงภูมิอำกำศ ต่อโรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ�้ำ เช่น ผู้สูงอำยุ เด็ก ผู้หญิง คนพิกำร ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ที่ถูก
ทอดทิ้งทำงสังคม เป็นต๎น

 ฯลฯ
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(5.4) พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท 
เกษตรและอุตสำหกรรม
เชิงนิเวศ

(1) เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของประชำชน ชุมชนและเมือง ในกำรรับมือ
จำกผลกระทบจำกพิบัติภัยที่เกิดจำกกำรพัฒนำเมือง

(2) กำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำเป็นเครื่องมือในกำรจัดท�ำแผนผังภูมินิเวศเพื่อกำร
พัฒนำเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม อุตสำหกรรม รวมถึงแผนที่เกษตร
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกเพื่อใช้ในกำรพัฒนำกำรเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์

(3) จัดให้มีองค์กรพัฒนำเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอำสำสมัคร ด้วยกลไก
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนอย่ำงยั่งยืนในท้องถิ่น โดยกำรสนับสนุน
ของรัฐในทุกมิติอย่ำงเป็นรูปธรรม

(4) พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรและอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม

(5) กำรรักษำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ  สืบสำนศิลปวัฒนธรรม 
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐำนธรรมชำติ และฐำนวัฒนธรรม 
อย่ำงยั่งยืน และมีกำรบริหำรจัดกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันของชุมชน

(6) กำรพัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม  โดยกำรสนับสนุนให้เกิด 
ข้อก�ำหนด ข้อตกลงร่วมที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้พื้นที่ตำมศักยภำพและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(7) พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ที่มี
กำรบริหำรจัดกำรขยะในชุมชน  โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกคนในพื้นที่

      ฯลฯ

(5.5) พัฒนำควำมมั่นคง น�้ำ 
พลังงำน และเกษตร

(1) พัฒนำกำรบริหำรจัดน�้ำและกำรจัดกำรทรัพยำกรฯ อย่ำงเป็นระบบ 
อย่ำงยั่งยืนภำยใต้กำรพัฒนำจังหวัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(2) พัฒนำควำมมั่นคงด้ำนกำรเกษตรและอำหำรของประเทศและชุมชน 
ในมิติปริมำณ คุณภำพ รำคำและกำรเข้ำถึงอำหำร โดยบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรทำงกำรเกษตรและเพิ่มผลิตภำพกำรเกษตรแบบบูรณำกำร

(3) พัฒนำและใช้ศักยภำพกำรผลิตพลังงำนหมุนเวียนในพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์ โดยพิจำรณำค�ำนึงถึงล�ำดับควำมส�ำคัญ ของประเภทพลังงำน
หมุนเวียน และค�ำนึงถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้น โดยรวมของกำรพัฒนำของ
พลังงำนหมุนเวียนด้วย

(4) กำรส่งเสริมกำรเกษตรที่ปลอดภัย โดยลดปัญหำสำรตกค้ำงและกำรปน
เปื้อนในผลผลิตทำงกำรเกษตร ในดิน และในน�้ำ โดยใช้กลไกชุมชนใน
กำรช่วยดูแลและป้องกัน รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนกฎหมำย(กำรยกเลิก 
พำรำควอต) และกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง

(5) ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้สนใจท�ำกำรเกษตรเพิ่มขึ้น 
เช่น กำรสร้ำงองค์กรเครือข่ำยเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer 
เป็นต้น
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(6) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรเกษตรและเพิ่มผลิตภำพกำรเกษตร 
โดยเน้นให้เกิดกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร ซึ่งจะเป็นรำกฐำนที่ส�ำคัญ
ของระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชน/พื้นที่และระดับประเทศ

(7) รณรงค์และให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับประชำชนในด้ำนกำรประหยัด
พลังงำน ส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงำน 

(8) พัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ เพิ่มกำรจ้ำงงำนในภำคเกษตรเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจชีวภำพ รวมทั้งยกระดับอำชีพเกษตรกรให้มีรำยได้เพิ่มขึ้นและ
มีควำมภำคภูมิใจในอำชีพเกษตรกรรม

(9) ส่งเสริมกำรท�ำเกษตรปลอดสำรเคมี เกษตรอินทรีย์ โดยเริ่มจำกกำรลด
กำรน�ำเข้ำสำรเคมี ปุ๋ยเคมี ออกมำตรฐำนยกเลิกกำรผลิตหรือน�ำเข้ำวัตถุ
ที่ส่งผลลบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โฟม ถุงพลำสติก และให้สนับสนุนกำร
ผลิตวัสดุธรรมชำติรวมถึงกำรก�ำหนดมำตรกำรทำงภำษีที่เหมำะสมเพื่อ
ลดกำรน�ำเข้ำสำรเคมีทำงกำรเกษตร

(10) จ�ำกัดกำรใช้สำรเคมีกับภำคเกษตรของประเทศทั้งระบบ เช่น สำรก�ำจัด
ศัตรูพืชและสำรฆ่ำหญ้ำ

(11) กำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่และขยำยผลแบบอย่ำงควำมส�ำเร็จผ่ำนกำร
มีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน โดยขับเคลื่อนเรื่องจัดกำรน�้ำเพื่อกำรเกษตร 
จัดกำรน�้ำเพื่อกำรประมง จัดกำรน�้ำเพื่อควำมสมบูรณ์ระบบนิเวศ แก้ไข
ปัญหำน�้ำเสีย ให้เกิดเป็นรูปธรรม

(12) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรเกษตรและเพิ่มผลิตภำพกำรเกษตร 
โดยเน้นให้เกิดควำมมั่นคงทำงอำหำรภำยในประเทศและเกษตรอำหำร
มูลค่ำเพิ่มสูง อำทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรที่เหมำะสม
กับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ  เป็นต้น

(13) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเมืองต้นแบบศำสตร์พระรำชำ โดยเน้น
พัฒนำควำมมั่นคงน�้ำ พลังงำน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(14) ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนหมุนเวียน พลังงำนทำงเลือก หรือพลังงำน
สะอำดเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในกำรผลิตไฟฟ้ำ

(15) มีควำมมั่นคงในพลังงำน อุตสำหกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีควำม
สมดุลและยั่งยืนต่อกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติส่วนอื่น

(16) ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมสมบูรณ์ในทุกด้ำน มีสิ่งแวดล้อมดีและมั่นคง
อย่ำงยั่งยืน

(17) กำรส่งเสริมกำรท�ำเกษตรปลอดสำรเคมี เกษตรอินทรีย์ โดยใช้บริบท
ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรใช้ทรัพยำกร

(18) จัดระบบกำรจัดกำรน�้ำในภำวะวิกฤติ ให้สำมำรถลดสูญเสีย ควำมเสี่ยง 
จำกภัยพิบัติที่เกิดจำกน�้ำ ทั้งน�้ำท่วมและน�้ำแล้ง และอุทกภัยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยแบ่งกำรจัดกำรตำมลักษณะของบริบทแต่ละพื้นที่

 ฯลฯ
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(5.6) ยกระดับกระบวนทัศน์ 
เพื่อก�ำหนดอนำคต
ประเทศ

(1) ประชำชนมีควำมรู้ในกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกจำก
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน สถำนที่ท่องเที่ยว แม่น�้ำล�ำคลองได้รับ
กำรฟื้นฟูให้สวยงำมและมีคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรภัยธรรมชำติ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ สงวน รักษำ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ มรดกทำงสถำปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม 
เพิ่มมูลค่ำของเศรษฐกิจฐำนชีวภำพให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และพัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศที่มีกำรบริหำรจัดกำรตำมแผนผัง
ภูมินิเวศ สนับสนุนด้ำนกำรท่องเที่ยวในจังหวัดให้มำกขึ้น

(2) กำรเสริมสร้ำงจิตส�ำนึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควำมตระหนักรู้ถึง 
ควำมส�ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

(3) กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ ทั้งพื้นที่เขตเมือง และ 
เขตชนบท โดยกำรพัฒนำและกำรขยำยผลพื้นที่ต้นแบบกำรจัดกำร 
สิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง

(4) พัฒนำศักยภำพผู้น�ำอำสำสมัครท้องถิ่นเรื่องกำรสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำน 
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน

(5) กำรบังคับใช้กฎหมำย สร้ำงจิตส�ำนึกให้กับเยำวชน นักเรียน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดกำรเติบโตที่ท�ำลำยสิ่งแวดล้อม

(6) สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรตระหนักรู้ และกำรมีส่วนร่วมด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับกำรเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบและ 
ต่อเนื่อง เช่น กำรยกระดับสิ่งแวดล้อมศึกษำ กำรฝึกอบรม กำรปลูกฝัง
ผ่ำนสถำบันครอบครัวและสื่อต่ำงๆ

(7) สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรตระหนักรู้ และกำรมีส่วนร่วมด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เช่น กำรปลูกฝังผ่ำนสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ
และสื่อต่ำงๆ เป็นต้น

(8) บูรณำกำรหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำครัฐและเอกชนในกำรจัดท�ำโครงกำรที่
น�ำเอำเกษตรทฤษฏีใหม่ เศรษฐกิจ พอเพียง วนเกษตร มำปรับใช้ โดยใช้
บริบทชุมชนเป็นที่ตั้งให้ท้องถิ่นหรือชุมชน ได้มีโอกำสใช้ทรัพยำกรร่วม
แบบนี้แล้วมีรำยได้เพิ่มขึ้นแทนกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยว

(9) ก�ำหนดให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบ ส่งเสริมกำรวิจัย พัฒนำ และสร้ำง
นวัตกรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต 
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(10) กำรพัฒนำกลไกของกำรจัดท�ำรำยงำน EIA/EHIA ให้มีควำมรอบด้ำน
และรอบคอบ รวมถึงระบบกำรตรวจสอบติดตำมผลกระทบ 
(monitoring) ที่มีควำมเข้มงวดและเพิ่มกำรมีส่วนร่วม
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(11) กำรพัฒนำกลไกเพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพ โดยกำรสนับสนุนให้ชุมชนเข้ำมำมี 
ส่วนร่วมในกำรประเมินผลกระทบด้วยตัวเอง และควรเพิ่มกำรมีส่วน
ร่วมของภำคประชำชนในพื้นที่ ในกำรจัดท�ำรำยงำน CHIA 
(community health impact assessment) เป็นเครื่องมือ 
ในกำรก�ำหนดนโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วนร่วม

(12) กำรให้ชุมชน ศึกษำผลกระทบต่อกิจกรรม โครงกำรตลอดจนแผน 
หรือนโยบำยที่จะเกิดในชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ได้ใช้ในกำรตัดสินใจ 
กำรบูรณำกำรขององค์กร/หน่วยงำนรัฐ

(13) ภำคประชำสังคมต้องท�ำให้เกิดกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง และกำร
ท�ำงำนเชิงบูรณำกำรของภำครัฐอย่ำงเป็นรูปธรรม

 ฯลฯ

6.	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล	และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(6.1) ภำครัฐยึดประชำชน 
เป็นศูนย์กลำง

(1) ระบบข้อมูลที่ได้จำกชุมชนถือได้ว่ำเป็นข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยที่ได้รับข้อมูลสถำนกำรณ์ปัญหำและ
ควำมต้องกำรของพื้นที่ได้อย่ำงรวดเร็ว หำกมีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลต่ำงๆ ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐอย่ำงมีประสิทธิภำพ จะท�ำให้กำร
บริหำรงำนของภำครัฐ และกำรให้บริกำรประชำชนสะดวกและรวดเร็ว
มำกขึ้น

(2) กำรพัฒนำระบบข้อมูล  (Big data) เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสำมำรถ 
เข้ำถึงข้อมูลได้ ควรมีกำรจัดกำรและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ ทั้งข้อมูล
สถำนกำรณ์ ปัญหำของพื้นที่ กำรด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ให้ประชำชนได้
รับทรำบอย่ำงทั่วถึง

(3) ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำรและ 
ให้บริกำรอย่ำงสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส

 ฯลฯ

(6.2) ภำครัฐบริหำรจัดกำร 
แบบบูรณำกำร

(1) ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำย 
และเชื่อมโยงกำรพัฒนำในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพื้นที่

(2) กำรปรับระบบและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณของรัฐ ให้
สำมำรถท�ำได้อย่ำงคล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ เพรำะ 
ในบำงครั้งเสนอโครงกำรที่ใช้งบประมำณจ�ำนวนมำกไปยังกลุ่มจังหวัด 
กำรพิจำรณำงบประมำณค่อนข้ำงล่ำช้ำ ท�ำให้เหลือเวลำด�ำเนินกำรใน
ปีงบประมำณนั้นไม่เพียงพอ และขยำยเวลำได้ไม่มำก จึงท�ำให้สูญเสีย
โอกำสกำรพัฒนำ

(3) พิจำรณำกำรบริหำรงบประมำณแบบเอกชน ที่ด�ำเนินงำนได้อย่ำงรวดเร็ว
และสำมำรถใช้งบประมำณได้ทันเวลำ ทันสถำนกำรณ์ แก้ไขปัญหำได้
รวดเร็ว
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(4) ควรมีระบบติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์จำกกำรที่รัฐ/หน่วยงำน
ภำครัฐลงทุนไปในสำธำรณประโยชน์โครงสร้ำงพื้นฐำน และโครงกำร
ต่ำงๆ โดยกำรมีส่วนร่วมของประชุม/ชุมชน เนื่องจำกที่ผ่ำนมำภำครัฐได้
ลงทุนไปแล้วแต่ไม่มีกำรใช้ประโยชน์

 ฯลฯ

(6.3) ภำครัฐเล็กลงเหมำะสม 
กับภำรกิจ

(1) หน่วยงำนภำครัฐควรปรับบทบำทหน้ำที่เป็นเพียงผู้ก�ำหนดนโยบำยและ
สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของพื้นที่ เน้นกำรกระจำยอ�ำนำจให้ชุมชนและ
ท้องถิ่นจัดท�ำโครงกำรเพื่อพัฒนำพื้นที่ด้วยตนเอง เพรำะที่ผ่ำนมำภำครัฐ
จะเป็นผู้ด�ำเนินกำรให้ท�ำให้ภำคประชำชนขำดควำมเข้มแข็ง

(2) ควรลดขนำดภำครัฐส่วนกลำงและเพิ่มขนำดภำครัฐ ส่วนภูมิภำค ให้
สำมำรถบริหำร จัดกำร ตัดสินใจในส่วนภูมิภำคได้อย่ำงคล่องตัว ไม่ต้อง 
มีกำรรวมศูนย์กำรสั่งกำรที่กรุงเทพ

(3) กำรกระจำยอ�ำนำจภำครัฐลงสู่ท้องถิ่น โดยมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละ
สำขำอำชีพ มีกำรวิเครำะห์ภำระงำนและมำตรฐำนวิชำชีพ ศึกษำ 
ควำมพร้อมและควำมต้องกำรของ อปท. รวมถึงกำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบ 
อ�ำเภอละ 1 พื้นที่ เป็นต้น

(4) แม้ว่ำในปัจจุบันประชำชนจะเข้ำไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมกำรต่ำงๆ 
มำกมำย แต่สัดส่วนของภำคประชำชนในองค์ประกอบของคณะ
กรรมกำรมีสัดส่วนน้อยมำก ท�ำให้ไม่สำมำรถผลักดัน แนวคิดในกำร
พัฒนำท้องถิ่นได้ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน

 ฯลฯ

(6.4) ภำครัฐทันสมัย (1) สร้ำงภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และ
ให้บริกำรอย่ำงสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส

(2) กำรสร้ำงและพัฒนำองค์กรธรรมำภิบำล โดยภำครัฐต้องปรับปรุงระบบ
กำรบริกำรให้รวดเร็วและควรมีกำรท�ำงำนที่ตอบสนองต่อปัญหำที่แท้จริง
ของพื้นที่ มีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ ควำมเข้ำใจให้กับประชำชน และน�ำ
เสนอข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรให้ประชำชนได้รับทรำบ และสำมำรถตรวจ
สอบได้ ภำคประชำชนเองก็ต้องมีกลไกในกำรตรวจสอบ มีจิตส�ำนึกใน
กำรร่วมรับผิดชอบ และสำมำรถตรวจสอบกำรท�ำงำนของภำครัฐได้

(3) ระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐในทุกองค์กร มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
กำรจัดบริกำรแก่ประชำชนด้ำนต่ำงๆ มีระบบข้อมูล / เครื่องมือแปลง
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ

(4) อ�ำเภอเป็นหน่วยงำนที่ใกล้ชิดประชำชน ไม่ควรจะลดจ�ำนวนบุคลำกร
ภำครัฐลง แต่ควรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรมำกกว่ำ

(5) กำรพัฒนำภำครัฐให้มีควำมทันสมัย ควรพัฒนำควบคู่ไปกับกำรพัฒนำ
บุคลำกร เพื่อให้กำรพัฒนำระบบมีกำรใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

 ฯลฯ
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ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
(ประเด็นย่อยภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ)

ประเด็นส�าคัญจากเวทีสร้างการรับรู้
และมีส่วนร่วมฯ	

(6.5) บุคลำกรรัฐ (1) เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐมีทัศนคติที่ดีต่อกำรท�ำงำนบริกำรและกำรอ�ำนวย 
ควำมสะดวกให้แก่ประชำชน

(2) เพิ่มบทบำทข้ำรำชกำรที่เกษียณอำยุที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในด้ำน
ต่ำงๆ ได้เข้ำไปมีบทบำทในองค์กรพัฒนำเอกชนให้มำกขึ้น

 ฯลฯ

(6.6) ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภำคีองค์กรภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ชุมชน 
และประชำชนร่วมสอดส่อง เฝ้ำระวัง ให้ข้อมูล และตรวจสอบกำรด�ำเนิน
กำรของหน่วยงำนภำครัฐและภำคส่วนอื่นๆ ตลอดจนด�ำเนินกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตในสังคม

(2) กำรสร้ำงจิตส�ำนึกและค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วนตื่นตัวและละอำยต่อกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยเฉพำะกำรสร้ำงวัฒนธรรม 
ต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลำกรภำครัฐให้เกิดขึ้น

(3) กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรก�ำหนดนโยบำยของรัฐ เพื่อให้เกิด
กำรด�ำเนินงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตำมหลักธรรมำภิบำล

(4) มีระบบและกลไกกำรป้องกันกำรทุจริต สร้ำงองค์กรคุณธรรม 
และมีธรรมำภิบำล

(5) กำรปลูกฝังวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นกับทุกกลุ่มวัย โดยเฉพำะเด็ก 
และเยำวชน

 ฯลฯ

(6.7) มีกฎหมำยที่เหมำะสมกับ
บริบทต่ำงๆ และมีเท่ำที
จ�ำเป็น

(ภำพรวมไม่มีเวทีใดกล่ำวถึงประเด็นนี้)

(6.8) กระบวนกำรยุติธรรม 
ที่เสมอภำค

(1) กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกระบวนกำรยุติธรรม สร้ำงระบบอ�ำนำจ
ควำมเป็นธรรมให้กับชุมชน

(2) ให้ผู้ยำกไร้เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้ (ส่งเสริม ให้ควำมรู้กับ
ประชำชนในกำรเข้ำถึงและรับรู้สิทธิ์ของตนเอง)

 ฯลฯ

ที่มา: คณะผู้จัดท�า
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 3.3  การเปรียบเทียบประเด็นยุทธศาสตร์ชาติกับความสอดคล้อง
 ประเด็นส�าคัญพื้นที่

 จำกกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯน้ี คณะผู้จัดท�ำเห็นประเด็นที่พ้ืนที่สนใจภำยใต้กรอบประเด็น

ยุทธศำสตร์ชำติที่จะท�ำให้มีกำรน�ำยุทธศำสตร์ไปใช้ให้เกิดผลขึ้นในพ้ืนที่ ได้ทรำบถึงแผนยุทธศำสตร์

จังหวัด/หน่วยงำน ที่เป็นกลไกรำชกำรเชื่อมงำนระหว่ำงชำติและพื้นที่ และหลำยประเด็นมีควำม

สอดคล้องกบักำรขบัเคลือ่นนโยบำยสำธำรณะระดบัพ้ืนทีผ่่ำนกลไกสมชัชำสขุภำพระดบัจงัหวดั หรอืที่

พื้นที่เรียกว่ำ “ประเด็นคำนงัดจังหวัด” ซึ่งเป็นกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วนร่วมรูปแบบ

หนึ่งของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.) โดยมีผลกำรเปรียบเทียบประเด็นยุทธศำสตร์

ชำติกับควำมสอดคล้องประเด็นส�ำคัญพื้นที่สรุปได้ตำมตำรำงข้ำงล่ำง ดังนี้

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน	(ประเด็น
ย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ)

เวทีสร้างการรับรู้
และการมีส่วนร่วมฯ	

เวทีสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด

1.	ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

1.1 ด้ำนกำรรักษำควำมสงบ
ภำยในประเทศ 

กทม. ตรำด ระยอง สมุทรสงครำม 
สระบุรี ระนอง นครสวรรค์ พะเยำ 
แพร่ อุตรดิตถ์ กำฬสินธุ์ ขอนแก่น 
อุดรธำนี เพชรบูรณ์ ชุมพร ชัยภูมิ

เชียงรำย

1.2 กำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำที่มีผลกระทบ 
ต่อควำมมั่นคง

ระนอง ประจวบ เพชรบุรี สระบุรี 
กระบี่ ตรัง ปัตตำนี แพร่ อุตรดิตถ์ 
มุกดำหำร สกลนคร สระแก้ว พัทลุง 
นครนำยก ชุมพร 

สมุทรสงครำม ชุมพร 
นครศรีธรรมรำช สุรำษฎร์ธำนี 
นรำธิวำส ยะลำ

1.3 กำรพัฒนำศักยภำพ
ประเทศให้พร้อมเผชิญภัย
คุกคำมที่กระทบต่อ 
ควำมมั่นคงของชำติ

พะเยำ ปทุมธำนี นครนำยก ปัตตำนี

1.4 ควำมร่วมมืออำเซียน 
และนำนำชำติ

ชุมพร กระบี่

1.5 กำรพัฒนำกลไกบริหำร
จัดกำรควำมมั่นคง 
แบบองค์รวม 

รำชบุรี ชุมพร -

ตารางที	่7		 แสดงรำยละเอยีดข้อมลูกำรเปรยีบเทยีบประเดน็ยุทธศำสตร์ชำตกัิบควำมสอดคล้องประเดน็

ส�ำคัญพื้นที่
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ยุทธศาสตร์ชาติด้าน	(ประเด็น
ย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ)

เวทีสร้างการรับรู้
และการมีส่วนร่วมฯ	

เวทีสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด

2.	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2.1 เกษตรสร้ำงมูลค่ำ จันทบุรี นครปฐม ประจวบ รำชบุรี 
กระบี่ ระนอง สุรำษฎร์ธำนี เชียงใหม่ 
นครสวรรค์ น่ำน พะเยำ อุตรดิตถ์ 
กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ยโสธร 
หนองบัวล�ำภู อุดรธำนี อุบลรำชธำนี 
นครศรีธรรมรำช สระแก้ว ปรำจีนบุรี 
สุรินทร์ ชัยภูมิ

พะเยำ เชียงใหม่ ล�ำพูน พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ชัยนำท 
ก�ำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธำนี ลพบุรี 
สิงห์บุรี อ่ำงทอง พระนครศรีอยุธยำ
กำญจนบุรี รำชบุรี ตรำด สุพรรณบุรี
เพชรบุรี ชุมพร ชัยภูมิ กำฬสินธุ์ 
ฉะเชิงเทรำ พัทลุง ปรำจีนบุรี ชลบุรี 
จันทบุรี บุรีรัมย์ ยโสธร มหำสำรคำม 
มุกดำหำร หนองบัวล�ำภู 
นครรำชสีมำ นครศรีธรรมรำช

2.2 อุตสำหกรรมและบริกำร
แห่งอนำคต

รำชบุรี สกลนคร พัทลุง ปทุมธำนี 
ชัยภูมิ 

พังงำ ภูเก็ต

2.3 กำรสร้ำงควำมหลำกหลำย
ด้ำนท่องเที่ยว

ตรำด มุกดำหำร อ�ำนำจเจริญ ชุมพร แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ ชลบุรี  
บึงกำฬ เลย สกลนคร

2.4 โครงสร้ำงพื้นฐำน สมุทรสงครำม ระนอง อุตรดิตถ์ 
มุกดำหำร อุบลรำชธำนี ชุมพร

นรำธิวำส

2.5 กำรพัฒนำเศรษฐกิจบน 
พื้นฐำนผู้ประกอบกำรยุค
ใหม่

ระนอง ประจวบ เพชรบุรี รำชบุรี ตรัง 
ระนอง สงขลำ สุรำษฎร์ธำนี น่ำน 
พะเยำ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำฬสินธุ์ 
ขอนแก่น มุกดำหำร ยโสธร สกลนคร 
หนองบัวล�ำภู พิจิตรอุดรธำนี 
อุบลรำชธำนี สุรินทร์

-

3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3.1 กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยม 
และวัฒนธรรม

ประจวบ รำชบุรี เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ 
ยโสธร สกลนคร สกลนคร นนทบุรี 
ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี

-

3.2 กำรพัฒนำศักยภำพ 
คนทุกช่วงวัย 

กทม จันทบุรี ชลบุรี ตรัง พะเยำ 
แพร่ ล�ำพูน หนองบัวล�ำภู อุดรธำนี 
อุบลรำชธำนี สุรำษฎร์ธำนี

ชัยนำท พิจิตร อุทัยธำนี อ่ำงทอง
สระบุรี แพร่ พะเยำ ล�ำปำง ตำก  
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ ก�ำแพงเพชร นครสวรรค์ 
จันทบุรี นครนำยก ปทุมธำนี 
ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรปรำกำร 
ตรำด กำฬสินธุ์ มหำสำรคำม เลย 
หนองบัวล�ำภู อุดรธำนี นครพนม 
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร 
ปัตตำนี สงขลำ สตูล กทม.
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ย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ)

เวทีสร้างการรับรู้
และการมีส่วนร่วมฯ	

เวทีสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด

3.3 กำรปฏิรูปกระบวนกำร
เรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21

กทม นครปฐม ระยอง รำชบุรี รำชบุรี 
ล�ำพูน ขอนแก่น พัทลุง ปทุมธำนี 
ชุมพร สุรินทร์

เชียงใหม่ นครปฐม ร้อยเอ็ด

3.4 กำรตระหนักถึง 
พหุวัฒนธรรมที่หลำกหลำย

น่ำน ขอนแก่น เชียงรำย

3.5 กำรเสริมสร้ำงสุขภำวะที่ดี ระนอง กทม ตรำด สมุทรปรำกำร 
ปัตตำนี สงขลำ เชียงใหม่ นครสวรรค์ 
ล�ำพูน หนองคำย ขอนแก่น มุกดำหำร 
ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย หนองบัวล�ำภู 
อุบลรำชธำนี ปรำจีนบุรี ชุมพร 
สุรินทร์

น่ำน ล�ำพูน ตำก ลพบุรี สิงห์บุรี
อ่ำงทอง นครนำยก นนทบุรี 
ปทุมธำนี สระบุรี นครปฐม 
ฉะเชิงเทรำ สระแก้ว สมุทรปรำกำร 
จันทบุรี บีงกำฬ ตรัง ชุมพร 
ศรีสะเกษ พังงำ หนองบัวล�ำภู 
อุดรธำนี นครรำชสีมำ ภูเก็ต 
อุบลรำชธำนี ระนอง อ�ำนำจเจริญ 
กทม.

3.6 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่
เอื้อต่อกำรพัฒนำ 
และเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์

พิษณุโลก แพร่ สุโขทัย มุกดำหำร 
หนองบัวล�ำภู อ่ำงทอง พิจิตร

-

3.7 เสริมสร้ำงศักยภำพ 
กำรกีฬำ

จันทบุรี อ่ำงทอง -

4.	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

4.1 กำรลดควำมเหลื่อมล�้ำ 
สร้ำงควำมเป็นธรรม 
ในทุกมิติ 

ระนอง นครปฐม ระยอง รำชบุรี 
สมุทรสงครำม ตรัง ปัตตำนี สงขลำ 
สุรำษฎร์ธำนี เชียงใหม่ พะเยำ ล�ำพูน 
อุตรดิตถ์ กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด 
เลย พัทลุง หนองบัวล�ำภู อุดรธำนี 
เพชรบูรณ์ อุบลรำชธำนี ฉะเชิงเทรำ 
ชุมพร นครศรีธรรมรำช ปทุมธำนี 
นครนำยก พิจิตร  

ปรำจีนบุรี ขอนแก่น มุกดำหำร 
ระนอง ตรัง สุรำษฎร์ธำนี นรำธิวำส 
ยะลำ สงขลำ สตูล

4.2 กระจำยศูนย์กลำงควำม
เจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี 

พะเยำ กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ปทุมธำนี 
ชุมพร สุรินทร์

สระแก้ว ระยอง

4.3 กำรเสริมสร้ำงพลัง 
ทำงสังคม

เพชรบุรี รำชบุรี สมุทรปรำกำร 
สมุทรสงครำม สระบุรี เชียงใหม่ 
นครสวรรค์ น่ำน พิษณุโลก กำฬสินธุ์ 
ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว อ�ำนำจเจริญ 
นนทบุรี

น่ำน แพร่ พิษณุโลก ชัยภูมิ 
เพชรบูรณ์ สุโขทัย ชัยนำท พิจิตร 
นครสวรรค์ อุทัยธำนี อ่ำงทอง 
สระบุรี กำญจนบุรี รำชบุรี 
สุพรรณบุรี กำฬสินธุ์

58 



ยุทธศาสตร์ชาติด้าน	(ประเด็น
ย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ)

เวทีสร้างการรับรู้
และการมีส่วนร่วมฯ	

เวทีสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด

4.4 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ของชุมชนท้องถิ่นในกำร
พัฒนำกำรพึ่งตนเองและ
กำรจัดกำรตนเอง 

พิษณุโลก ล�ำพูน ล�ำพูน อุตรดิตถ์ 
มุกดำหำร

น่ำน พะเยำ เชียงใหม่ เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน นนทบุรี นครปฐม
ร้อยเอ็ด บึงกำฬ ศรีสะเกษ

5.	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.1 สังคมเศรษฐกิจสีเขียว  จันทบุรี ตรัง ระนอง สุรำษฎร์ธำนี 
เชียงใหม่ นครสวรรค์ พิษณุโลก ล�ำพูน 
ขอนแก่น หนองบัวล�ำภู อุดรธำนี 
สระแก้ว ปรำจีนบุรี ชัยภูมิ 

กทม. แพร่ ล�ำปำง รำชบุรี 
สมุทรปรำกำร ก�ำแพงเพชร  พิจิตร

5.2 สังคมเศรษฐกิจภำคทะเล สมุทรสงครำม กระบี่ ปัตตำนี พัทลุง 
ชุมพร

ระยอง  กระบี่

5.3 สังคมที่เป็นมิตรต่อ 
สภำพภูมิอำกำศ

กทม ปทุมธำนี นครนำยก ชัยภูมิ 
ชัยภูมิ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรำ

เชียงใหม่ นครนำยก

5.4 พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท 
เกษตรและอุตสำหกรรม 
เชิงนิเวศ

สุรำษฎร์ธำนี เชียงใหม่ พิษณุโลก 
มุกดำหำร สกลนคร พิจิตร

ล�ำพูน ลพบุรี  สิงห์บุรี 
พระนครศรีอยุธยำ ปทุมธำนี สระบุรี
กำญจนบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรสงครำม  ตรำด สมุทรสำคร 
ขอนแก่น ฉะเชิงเทรำ ร้อยเอ็ด
ปรำจีนบุรี  อุดรธำนี มหำสำรคำม 
สงขลำ นครพนม สกลนคร ชัยภูมิ 
ศรีสะเกษ นครรำชสีมำ สุรินทร์ สตูล 
อุบลรำชธำนี ระนอง กทม.

5.5 พัฒนำควำมมั่นคง น�้ำ 
พลังงำน และเกษตร

กทม ชลบุรี สระบุรี ปัตตำนี สงขลำ 
สุรำษฎร์ธำนี พะเยำ ล�ำพูน สุโขทัย 
หนองคำย ขอนแก่น ยโสธร 
หนองบัวล�ำภู อุบลรำชธำนี 
อ�ำนำจเจริญ อ่ำงทอง นครรำชสีมำ 
เพชรบูรณ์ ชุมพร

เชียงรำย แม่ฮ่องสอน ล�ำปำง ตำก 
ชัยนำท  นครสวรรค์ อุทัยธำนี
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กระบี่ เลย 
สมุทรสงครำม สมุทรสำคร สระแก้ว 
นครพนม สกลนคร สุรินทร์
มุกดำหำร ยะลำ อ�ำนำจเจริญ พังงำ 
พัทลุง ปัตตำนี นครศรีธรรมรำช

5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อ
ก�ำหนดอนำคตประเทศ

ระนอง ตรำด รำชบุรี น่ำน พิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ หนองคำย ร้อยเอ็ด นนทบุรี 
นครรำชสีมำ นครนำยก พิจิตร ชุมพร 
สุรินทร์ 

-
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เวทีสร้างการรับรู้
และการมีส่วนร่วมฯ	

เวทีสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด

6.	การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารราชการภาครัฐ

6.1 ภำครัฐยึดประชำชนเป็น
ศูนย์กลำง

นครปฐม อุตรดิตถ์ ขอนแก่น

6.2  ภำครัฐบริหำรจัดกำร 
แบบบูรณำกำร

พะเยำ มุกดำหำร อ�ำนำจเจริญ พัทลุง -

6.3 ภำครัฐเล็กลงเหมำะสม 
ภำรกิจ

ระนอง กทม รำชบุรี หนองคำย 
ขอนแก่น พัทลุง

-

6.4 ภำครัฐทันสมัย กำฬสินธุ์ ขอนแก่น อุดรธำนี 
อุบลรำชธำนี อ่ำงทอง ปทุมธำนี 
ชุมพร

-

6.5 บุคลำกรรัฐ สุรำษฎร์ธำนี เชียงใหม่ น่ำน นนทบุรี 
นครศรีธรรมรำช นครนำยก

-

6.6 ภำครัฐโปร่งใสปลอดกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

- -

6.7 มีกฎหมำยที่เหมำะสมกับ
บริบทต่ำงๆ และมีเท่ำที
จ�ำเป็น

หนองคำย อุดรธำนี -

6.8 กระบวนกำรยุติธรรม 
ที่เสมอภำค

ล�ำพูน -

ที่มา: คณะผู้จัดท�า
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 3.4  การสังเคราะห์ผลการรวบรวมความคิดเห็นต่อเนื้อหาของเวที
 สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

 สรุปภำพรวมข้อมูลควำมคิดเห็นของประชำชนในเวทีนโยบำยสำธำรณะเพื่อให้เกิดกำรมี 

ส่วนร่วมของทกุภำคส่วนต่อกำรขบัเคล่ือนยทุธศำสตร์ชำตแิละกำรปฏิรปูประเทศ โดยมปีระเด็นส�ำคญัๆ 

ที่รวบรวมได้จำกผู้เข้ำร่วมประชุม สรุปได้ดังต่อไปนี้

	 ยุทธศาสตร์ที่	1	ด้านความมั่นคง	
 โดยภำพรวมส่วนใหญ่ประเด็นมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แต่ควรเพิ่มหรือให้ควำม

ส�ำคัญกับเป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมมั่นคงในวัฒนธรรมที่หลำกหลำย ซึ่งเป็นจุดเด่นของประเทศไทย 

โดยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมม่ันคงให้กับชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ต่ำงๆ เช่น ควำมมั่นคงทำงด้ำน

อำหำรซึ่งจะเป็นรำกฐำนที่ส�ำคัญของระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชน/พื้นที่ และระดับประเทศ 

กำรมีควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย คนไทยต้องมีที่ดินท�ำกินและมีที่อยู่อำศัย ควำมมั่นคงทำงคุณภำพชีวิต 

จะต้องให้โอกำสชุมชนจดัท�ำแผนแก้ไขปัญหำของชมุชนเอง กำรรกัษำควำมมัน่คงและผลประโยชน์ทำง

ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมทัง้ทำงบกและทำงทะเล อำท ิกำรจัดหำพลงังำนให้เพยีงพอต่อควำม

ต้องกำรของประเทศเน้นเร่ืองกำรพ่ึงพำตนเองของชุมชน และสนับสนุนกำรใช้พลังงำนทดแทนอย่ำง 

ต่อเน่ือง และกำรปรับปรุงกฎหมำยให้เกิดกำรส่งเสริมประชำชนในกำรจัดกำรเรื่องพลังงำน รวมถึง

แนวทำงในกำรสร้ำงควำมมั่นคงให้ประเทศ โดยมุ่งเน้นกำรแก้ไขและบังคับใช้กฎหมำย รวมไปถึง 

กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลที่เชื่อมต่อกันทั้งระบบ เป็นต้น 

	 ยุทธศาสตร์ที่	2	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศำสตร์นี้ได้รับควำมสนใจจำกผู้เข้ำร่วมประชุมในพ้ืนที่เป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

ภำคเกษตรกร ภำครัฐและภำคเอกชน เน่ืองจำกกำรพัฒนำศักยภำพในกำรแข่งขันน้ันส่งผลกระทบ 

ต่อกำรพัฒนำประเทศในล�ำดับต้นๆ โดยมีประเด็นส�ำคัญ อำทิ ด้ำนกำรเกษตรและกำรสร้ำงมูลค่ำ 

กำรสนับสนุนให้พันธุ์พืชท้องถ่ินได้มีกำรพัฒนำต่อยอดไปสู่กำรเป็นพืชเศรษฐกิจ กำรแปรรูปเพ่ือสร้ำง

มูลค่ำและกำรส่งออก กำรออกกฎหมำยเพื่อสร้ำง “ภูมิคุ้มกัน” ให้เกษตรกรไทย ไม่ใช้เป็นเพียงลูกจ้ำง

ผลติสนิค้ำทำงกำรเกษตรส่งต่อไป กำรพฒันำศกัยภำพของเกษตรกรให้สำมำรถปรบัตวัเท่ำทนัต่อควำม
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เปลีย่นแปลง มสี�ำนกึในกำรผลติทีม่มีำตรฐำน รวมถงึกำรให้ประเทศไทยเป็นผูก้�ำหนดรำคำสนิค้ำทำงกำร

เกษตรในตลำดโลก ด้ำนอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต มีประเด็นที่น่ำสนใจ เช่น กำรเชื่อมโยง

อุตสำหกรรม กำรให้บริกำร และฐำนข้อมูลให้สอดคล้องกับบริบทหรือจุดเด่นของแต่ละพ้ืนที่ รวมถึง

มำตรฐำนกำรตรวจสอบสินค้ำและบรกิำรต่ำงๆ ให้สำมำรถตรวจสอบคณุภำพได้ โดยส่วนส�ำคญัทีท่�ำให้

ทุกอย่ำงเชื่อมโยงกันได้คือ ระบบโลจิสติกส์ที่ต้องมีกำรพัฒนำให้ครบทุกทำง (ทำงน�้ำ ทำงบก 

ทำงอำกำศ) น�ำไปสู่ประสิทธิภำพของภำคอุตสำหกรรม ด้ำนกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยทำงกำร 

ท่องเที่ยว มีกำรมุ่งเน้นให้บริหำรจัดกำรท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงภูมิภำคแหล่งประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม 

และวถิชีมุชน และเน้นกำรมีส่วนร่วมของชมุชน โดยมกีำรเสนอให้ท�ำเรือ่งกำรประชำสมัพนัธ์เชงิรกุมำก

ข้ึน ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน มีกำรสนับสนุนควำมคิดเห็นที่ให้สถำบันวิชำกำร/สถำบันกำรศึกษำ 

ในพืน้ที ่เข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรขบัเคลือ่นงำนของพืน้ที ่แต่ยงัคงต้องให้ค�ำนึงถงึผลกระทบต่อชมุชนด้วย 

นอกจำกนี ้ยงัมปีระเดน็อืน่ๆ เช่น กำรเสนอให้ผูป้ระกอบกำรรำยใหม่สำมำรถเข้ำถงึปัจจยักำรผลติมำก

ขึน้ หรอืกำรเพิม่บทบำทภำคเอกชนในกำรวำงแผนและกำรท�ำโครงกำรต่ำงๆ ร่วมกับภำครฐัและชมุชน 

เป็นต้น

	 ยุทธศาสตร์ที่	3	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศ 

จำกควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมประชุมในเวทีกำรสร้ำงกำรรับรู้และกำรมีส่วนร่วมฯ สำมำรถสรุปภำพ

รวมประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ กำรส่งเสริมให้สังคมไทยเกิดเป็นสังคมแห่งกำรพึ่งพำตนเอง เน้นกำรพัฒนำ

คนไทยทุกกลุ่มวัย วำงรำกฐำนกำรพัฒนำบนพหุวัฒนธรรม เริ่มจำกพัฒนำคนให้มีคุณภำพควบคู่ไปกับ

กำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจและรำยได้ เพื่อน�ำไปสู่เป้ำหมำยตัวชี้วัดสังคมทำงด้ำนควำมสุขและ

คุณธรรม กำรพัฒนำสุขภำวะของคนไทยทุกกลุ่ม เช่น ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำสในสังคม ควรเป็นประเด็น

แรกๆ ในกำรพฒันำ และควรมีกำรร่วมมือกันทกุฝ่ำยในกำรพฒันำ ทัง้รฐับำล เอกชน ชมุชนจนถงึระดบั

ครอบครวั และเพิม่สวัสดกิำรอย่ำงเป็นธรรมและทัว่ถงึ กำรส่งเสรมิให้คนไทยมจิีตส�ำนกึสำธำรณะ พัฒนำ

จิตใจให้มีคุณธรรม ศีลธรรม พัฒนำสติปัญญำให้เกิดจิตวิญญำณและภูมิปัญญำ (Spirit และ Wisdom) 

ให้เป็นพลเมืองดี กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ต้องเน้นกำรเรียนรู้ทุกช่วงวัย เพิ่มเวลำและพื้นท่ีกำร 

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่พฒันำทกัษะกำรเรียนรู้นอกห้องเรยีน ปลกูฝังค่ำนิยมด้ำนคณุธรรม ตัง้แต่ปฐมวยั 

เน้นกำรตระหนักถึงควำมเข้ำใจด้ำนวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ของท้องถิ่นตนเอง เน้นกำรจัดกำร 

กำรศึกษำต้องเท่ำเทียมและเสมอภำคกันทุกระดับ รวมถึงสนับสนุนกำรศึกษำทำงเลือกที่มีควำม 

หลำกหลำย เป็นต้น
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 ยุทธศาสตร์ที่	4	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ควำมเหล่ือมล�้ำเป็นประเด็นที่ส�ำคัญที่ต้องเร่งหำทำงออกในกำรแก้ไขปัญหำ ผู้เข้ำร่วมประชุม

ส่วนใหญ่มองเหน็ว่ำควรมุง่เน้นกำรแก้ไขปัญหำควำมเหลือ่มล�ำ้โดยกำรบรูณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันของ

ทุกภำคส่วนใน 4 ด้ำน คือ กำรลดควำมเหลื่อมล�้ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ มีกำรเสนอประเด็น 

กำรพฒันำระบบบรกิำรสำธำรณสขุและกำรศกึษำ โดยเฉพำะส�ำหรบัผูม้รีำยได้น้อยและกลุม่ผูด้้อยโอกำส

ในพืน้ที ่กำรกระจำยกำรถือครองท่ีดนิ กำรรบัรองสทิธใินทีด่นิ และปรบัปรงุระบบกรรมสทิธิใ์ห้สอดคล้อง

กับควำมเป็นจรงิ รวมทัง้สนบัสนนุให้จัดต้ังธนำคำรทีด่นิเพือ่ป้องกันกำรสญูเสียทีด่นิท�ำกินของเกษตรกร 

และกำรเก็บภำษีที่ดินในอัตรำก้ำวหน้ำ ในส่วนด้ำนแรงงำนควรให้มีกำรจัดระบบสวัสดิกำรที่รองรับ

แรงงำนทุกกลุ่ม กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม ควรจะต้องค�ำนึงถึงเงื่อนไข 

ปัจจัยหลำยๆ ด้ำนประกอบกัน เช่น ทุนทำงสังคม ทุนพื้นที่ ทุนทำงวัฒนธรรม มำกกว่ำกำรมุ่งเน้นด้ำน

ควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ และควรจะปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินหรือ 

ข้อบังคับต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญไปสู่ ท้องถิ่น จังหวัด หรือพื้นที่ได้ กำร 

เสรมิสร้ำงพลงัทำงสงัคม จะต้องสนบัสนุนควำมรู ้ข้อมลูต่ำงๆ ให้กับผูม้รีำยได้น้อยและกลุม่ผู้ด้อยโอกำส

ในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขขั้นพื้นฐำนเพื่อให้สำมำรถเอำตัวรอดจำกกำรถูกเอำรัดเอำเปรียบ 

กำรให้โอกำสและกำรเข้ำถึงสิทธิทำงกำรศึกษำและกำรมีงำนท�ำส�ำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกำส โดยเฉพำะ

กลุม่ชำติพนัธ์ุ กำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถของชมุชนท้องถิน่ โดยกำรเสรมิสร้ำงศกัยภำพของชมุชนในกำร

พึง่ตนเองและกำรท�ำงำนร่วมกนัของทกุภำคส่วนในท้องถิน่ ซึง่ควรสนับสนุนให้มกีำรบรหิำรจัดกำรแบบ 

bottom up และกำรส่งเสรมิให้ชุมชนพึง่ตนเองด้ำนองค์ควำมรูแ้ละมกีำรจัดกำรองค์ควำมรูข้องชมุชน 

เป็นต้น 

	 ยทุธศาสตร์ที	่5	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม
 ประเดน็นีพ้ื้นทีใ่ห้ควำมส�ำคญั โดยมุง่เน้นกำรสร้ำงเสรมิให้เศรษฐกจิเตบิโตอย่ำงสมดลุและยัง่ยนื 

โดยค�ำนึงถึงควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกำรด�ำเนินกำร 3 ด้ำน คือ 

กำรอนุรักษ์ กำรฟื้นฟู และกำรบริกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเป็นระบบ ผู้เข้ำร่วมประชุมได้

แสดงควำมคิดเห็นหลำกหลำย โดยมีสำระส�ำคัญ อำทิ กำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่ย่ังยืน 

กำรส่งเสริมกำรท�ำเกษตรปลอดสำรเคมี เกษตรอินทรีย์ โดยใช้บริบทชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรใช้

ทรพัยำกร ตลอดจนกำรบรหิำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ทีม่สีอดคล้องกับกำรใช้ทรพัยำกรชุมชน

ร่วมกัน กำรอนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม โดยกำรมส่ีวนร่วมของชมุชนท้องถิน่ 

โดยใช้องค์ควำมรู้ในท้องถิ่น และใช้เทคโนโลยีเข้ำมำเป็นเครื่องมือในกำรจัดท�ำแผนผังภูมินิเวศเพื่อ 
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กำรพัฒนำเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม อุตสำหกรรม รวมถึงแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 

เชงิรกุเพ่ือใช้ในกำรพฒันำกำรเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรย์ี กำรบรหิำรจัดกำรมลพษิ ขยะ น�ำ้เสยี 

และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นระบบครบวงจรและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล กำรพัฒนำกลไก

เพ่ือกำรบริหำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมทีม่ปีระสทิธภิำพ โดยกำรสนับสนุนให้ชมุชน

เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลกระทบด้วยตัวเอง และควรเพิ่มกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

ในพื้นที่ ในกำรจัดท�ำรำยงำน CHIA  (Community Health Impact Assessment) เป็นเครื่องมือ 

ในกำรก�ำหนดนโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วนร่วม รวมถึงกำรให้ชุมชน ศึกษำผลกระทบต่อกิจกรรม 

โครงกำรตลอดจนแผนหรือนโยบำยท่ีจะเกิดในชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ได้ใช้ในกำรตัดสินใจ กำร 

บรูณำกำรขององค์กร/หน่วยงำนรฐั และภำคประชำสงัคมต้องท�ำให้เกิดกำรมส่ีวนร่วมอย่ำงแท้จรงิ และ

กำรท�ำงำนเชิงบูรณำกำรของภำครัฐอย่ำงเป็นรูปธรรม เป็นต้น

	 ยุทธศาสตร์ที่	6	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ในกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีประเด็น

ส�ำคัญที่ได้จำกเวที ตัวอย่ำงเช่น กำรให้บริกำรของภำครัฐ ประชำชนมีควำมต้องกำรให้มีกำรให้บริกำร

แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในทุกด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้บริกำรในเรื่องทั่วไป หรือ 

ช่องทำงในกำรร้องเรียน ที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงรวดเร็วและปลอดภัย ด้ำนบุคลำกร ควรมี

กำรปรับเปล่ียนทัศนคติของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ให้มีทัศคติที่ดีในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 

ด้ำนกำรมส่ีวนร่วมของชุมชน ควรมีกำรบรหิำรจัดกำรแบบบรูณำกำรและให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร

ตรวจสอบดูแล และวำงแผนโครงกำรร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐตั้งแต่ต้นน�้ำ กลำงน�้ำ ตลอดจนปลำยน�้ำ 

เพือ่รกัษำประโยชน์ของชมุชนและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จรงิ ด้ำนกำรทุจรติ 

มีกำรเสนอให้มีกำรตรวจสอบโดยภำคประชำชน เป็นต้น
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บทเรียนการจัดเวที
สร้างการรับรู้
และการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน     
ต่อก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ช�ติ
และก�รปฏิรูปประเทศ

ส่วนที่ 3





 กำรทบทวนบทเรยีนกำรจดัเวทสีร้ำงกำรรบัรูแ้ละกำรมส่ีวนร่วมของภำคประชำชน

ต่อกำรขบัเคล่ือนยทุธศำสตร์ชำติและกำรปฏริปูประเทศ ดงัทีก่ล่ำวมำข้ำงต้น สะท้อนให้

เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำหัวใจส�ำคัญของกำรด�ำเนินกำรจัดกระบวนกำรฯ คือ กำรมีส่วนร่วม

และกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงแท้จริงมำกกว่ำกำรจัดเพียงเป็น 

“พิธีกรรม” เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบขั้นตอนของทำงรำชกำร กำรด�ำเนินกำรจัด

กระบวนกำรรับรู้และมีส่วนร่วมฯ แต่ละเวทีจึงต้องมีกำรก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจน

และครอบคลุม และมีช่องทำงให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวซึ่งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ 

หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็นยุทธศำสตร์ชำติสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและกระบวนกำร

ได้ ที่ส�ำคัญและขำดไม่ได้อีกประกำรหนึ่งคือ กำรได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดเวทีฯ 

อย่ำงเป็นระบบจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องในพืน้ที ่เพือ่สร้ำงควำมมัน่ใจแก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วน

เสยี ผูไ้ด้รบัประโยชน์และผูไ้ด้รบัผลกระทบทกุฝ่ำยต่อกำรจดักระบวนกำรและผลลพัธ์ที่

จะเกิดขึ้น 

 ส�ำหรับประเทศไทย บทเรียนและคุณค่ำจำกกำรจัดเวทีสร้ำงกำรรับรู้และกำรมี

ส่วนร่วมของภำคประชำชนต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 

จึงมีข้อสรุปในเชิงกระบวนกำรและเชิงเนื้อหำประเด็น ดังนี้

สรุป4.
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 4.1 กระบวนการและผู้เข้าร่วมในเวทีประชุม

	 (1)	ความตื่นตัว	ความรู้สึกร่วมของผู้เข้าร่วมเวทีสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมฯ
 จังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้ำหมำย พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมตื่นตัว เกิดควำมรู้สึกร่วมของผู้เข้ำร่วม 

ประชุมฯ และมีกำรด�ำเนินกำรจัดเวทีตำมที่ส่วนกลำงก�ำหนด มีบำงจังหวัดได้ปรับประยุกต์รูปแบบ 

ให้เหมำะสมกับพื้นที่ ซึ่งหลำยเวทีมีกำรปรับรูปแบบเวที เช่น เพิ่มเวทีเสวนำ เพื่อสร้ำงควำมรู ้ 

ควำมเข้ำใจ 6 สำระส�ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติ (นครรำชสีมำ) ให้ภำครัฐได้น�ำเสนอแผนจังหวัด 

ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ (อุบลรำชธำนี ศรีสะเกษ ยโสธร) และมีกำรจัดเวทีย่อย 

แบ่งเป็นโซนตำมอ�ำเภอต่ำงๆ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และมีส่วนร่วมมำกขึ้น (หนองบัวล�ำภู สุรำษฎร์ธำนี 

นครศรีธรรมรำช) ทั้งนี้ มีเพียง 1 จังหวัด ที่ไม่สำมำรถจัดเวทีตำมที่ส่วนกลำงระบุ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต  

 เมือ่พจิำรณำในรำยละเอยีดจะพบว่ำ ส่วนใหญ่จงัหวดัทีผู่เ้ข้ำร่วมมคีวำมตืน่ตวัหรอืมคีวำมรูส้กึ

ร่วมมักจะเป็นจังหวัดหรือพื้นที่ที่มีประสบกำรณ์ในกำรจัดกระบวนกำรมีส่วนร่วมรูปแบบต่ำงๆ เช่น 

สมัชชำจังหวัด ประชำคมพื้นที่ ฯลฯ และมีกำรคัดเลือกประเด็นปัญหำหรือควำมต้องกำรของพื้นที่อยู่

แล้ว โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมเป็นผู้ที่มีควำมเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็นน้ันๆ โดยตรง 

จึงมีควำมตื่นตัว ให้ควำมสนใจและรู้สึกร่วมกับกระบวนกำรเป็นอย่ำงมำก 

 อำจกล่ำวได้ว่ำ ลักษณะของประเดน็ยทุธศำสตร์ชำตแิละกำรก�ำหนดผูเ้ข้ำร่วมทีเ่ป็นผูเ้ก่ียวข้อง

กับประเด็นโดยตรงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อควำมต่ืนตัว ควำมรู้สึกร่วมของผู้เข้ำร่วมเวทีสร้ำง 

กำรรับรู้และกำรมีส่วนร่วมฯ

    

		 (2)		ความเข้าใจต่อกระบวนการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมฯของผู้เข้าร่วม
 ส�ำหรับประเด็นควำมเข้ำใจต่อกระบวนกำรสร้ำงกำรรับรู้และกำรมีส่วนร่วมฯ คือผลสะท้อน

ส�ำคัญว่ำ ผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรของแต่ละจังหวัด/พื้นที่มีควำมเข้ำใจต่อกระบวนกำรสร้ำงกำรรับรู้และ

มีส่วนร่วมฯ หรือไม่ ซึ่งผลที่เกิดขึ้น พบว่ำ โดยภำพรวม ผู้เข้ำร่วมส่วนใหญ่จะเข้ำใจว่ำเป็นกำรประชุม

ระดมควำมคิดเห็นทั่วไป จะมีเพียงคณะท�ำงำนจัดประชุมและทีมวิทยำกรกระบวนกำรเท่ำนั้นที่พอจะ

เข้ำใจกระบวนกำรในภำพรวมทั้งหมด

 ทัง้นี ้รปูแบบขัน้ตอนกำรด�ำเนนิกำรจดัเวทหีลกัๆ ม ี2 ลักษณะได้แก่ แบบท่ีหนึง่ มกีำรใช้ประเดน็

ยุทธศำสตร์ชำติ 6 ด้ำน เป็นตัวตั้งในกำรพูดคุย มีข้อดี คือ ไม่เป็นกำรปิดกรอบทำงควำมคิดและกำร 

รับรู้จะได้ข้อเสนอที่กว้ำงกว่ำกำรยกประเด็นพื้นที่ และแบบที่สอง ใช้สถำนกำรณ์ปัญหำของพื้นที่หรือ

ประเด็นพืน้ทีเ่ป็นหลักในกำรพดูคยุแล้วเชือ่มโยงไปถงึยทุธศำสตร์ชำต ิท�ำให้ได้ข้อเสนอทีพ่ืน้ทีส่นใจนัน้
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ชัดเจนและสำมำรถลงลึกในรำยกิจกรรมได้มำกขึ้น (นครรำชสีมำ แม่ฮ่องสอน) ที่พูดถึงและประเด็น

คำนงัดของพื้นที่

 เม่ือพิจำรณำจำกกระบวนกำรจัดเวทีสร้ำงกำรรับรู้และมีส่วนร่วมฯ จะเห็นว่ำ มีกำรท�ำควำม

เข้ำใจกับผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรค่อนข้ำงน้อย จะมีบ้ำงบำงจังหวัดที่มีกำรท�ำควำมเข้ำใจให้ผู้เข้ำร่วม

กระบวนกำร/เวที รู้จัก “คู่มือกำรจัดกระบวนกำรสร้ำงกำรรับรู้และกำรมีส่วนร่วมฯ” โดยละเอียด 

(สุรำษฎร์ธำนี หนองบัวล�ำภู) แต่ก็เป็นเพียงกำรอ่ำนตำมเอกสำรให้ผู้เข้ำร่วมฟังว่ำคืออะไร โดยมิได ้

ท�ำให้ผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรเห็นหรือเข้ำใจภำพรวมของกระบวนกำรจริงๆ ส�ำหรับในจังหวัดที่สะท้อน

ว่ำผู้เข้ำร่วมมีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรดังกล่ำว มีข้อสังเกตคือ เป็นจังหวัดที่ผู้เข้ำร่วมส่วนใหญ่เป็น 

ผู้ท่ีเคยเข้ำร่วมกระบวนกำรสมัชชำสุขภำพจังหวัดอย่ำงต่อเน่ืองจึงเกิดควำมเข้ำใจและเห็นภำพรวม 

ของกระบวนกำรครั้งนี้ 

	 (3)		การมีภาคีเพิ่มจากกระบวนการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมฯ
 ผูเ้ข้ำร่วมเวทหีลกัๆ เป็นเครือข่ำยสมชัชำสขุภำพจงัหวดั เพิม่ภำค/ีหน่วยงำนจำกภำคส่วนอืน่ๆ 

เข้ำมำโดยเฉพำะภำครัฐที่ให้ควำมส�ำคัญกับเวทีมำก แต่น�้ำหนักขององค์ประกอบภำคส่วนอำจต่ำงกัน

ไปตำมบริบทพื้นที่ เช่น เวทีเพชรบุรี แกนผู้จัดเป็นภำคประชำสังคมมีกำรจัดร่วมกับเวทีของสถำบัน

พัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) (พอช.) ท�ำให้ผู้เข้ำร่วมเน้นไปทำงภำคประชำสังคมและกลุ่ม 

ผูส้งูอำย ุเวทแีม่ฮ่องสอน แกนผูจ้ดัเป็นภำคประชำสงัคม แม้มกีำรวเิครำะห์ครบ 3 ภำคส่วน แต่สดัส่วน

ผู้เข้ำร่วมจำกเขตเมืองมีมำกกว่ำเนื่องจำกข้อจ�ำกัดของกำรเดินทำง เวทีบุรีรัมย์ ใช้ฐำน พชอ. เป็น 

ผู้รับผิดชอบจัดท�ำให้ได้สำธำรณสุขอ�ำเภอทุกแห่งมำเข้ำร่วมประชุมด้วย เป็นต้น

	 (4)		การเตรยีมการ/ความพร้อมด้านเนือ้หาและการน�าเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
 พื้นที่ได้จัดเตรียมกำร/ควำมพร้อมด้ำนเนื้อหำและกำรน�ำเสนอด้วย เช่น ได้น�ำประเด็น

ยทุธศำสตร์ชำตเิปรยีบเทยีบกบัแผนจังหวดัรำยประเดน็ (เชยีงใหม่) จดัให้มกีำรแลกเปลีย่นข้อมลูวชิำกำร

จำกหน่วยงำนต่ำงๆ (แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่) บำงพื้นท่ีเลือกเน้นเฉพำะที่กรอบตัวยุทธศำสตร์ชำต ิ

เพื่อสร้ำงกำรรับรู้เป็นหลัก (ล�ำปำง) เป็นต้น
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 4.2 ประเด็นส�าคัญพื้นที่ที่มีความสอดคล้องจากยุทธศาสตร์ชาติ

 ในกระบวนกำรของแต่ละเวทนีอกจำกสร้ำงกำรรบัรูแ้ล้ว จะมคี�ำถำมส�ำคญัส�ำหรบักำรอภปิรำย

ให้ควำมเห็นในรำยละเอียดของยุทธศำสตร์ชำติ คือ ในยุทธศำสตร์ชำติน้ันประเด็นที่สอดคล้องกับ 

กำรแก้ปัญหำหรอืมคีวำมเป็นไปได้ในกำรขบัเคลือ่นให้เกิดผลส�ำเรจ็เป็นรปูธรรมระดบัพืน้ที ่คดิว่ำพืน้ที่

ท่ำนควรยกประเด็น/กิจกรรมเรื่องใดมำขับเคลื่อน (เลือกมำ 3-5 เรื่อง/ประเด็น) ดังตำรำงที่ 6 ที่กล่ำว

มำข้ำงต้น

 อนึ่ง ส�ำหรับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.) กำรได้ด�ำเนินกำรโครงกำรฯ 

นี้ท�ำให้ได้เห็นประเด็นที่พื้นที่สนใจภำยใต้กรอบประเด็นยุทธศำสตร์ชำติที่จะท�ำให้มีกำรน�ำยุทธศำสตร์

ไปใช้ให้เกิดผลขึ้นในพื้นที่ ได้ทรำบถึงแผนยุทธศำสตร์จังหวัด/หน่วยงำน ที่เป็นกลไกรำชกำรเชื่อมงำน

ระหว่ำงชำติและพื้นที่ รวมทั้งได้ขยำยภำคีเครือข่ำยที่มีศักยภำพใหม่ๆที่มีควำมพร้อมในกำรร่วมมือ 

ขับเคลื่อนประเด็นพื้นที่ตนเอง

 4.3 ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงานระยะต่อไป     

(1) ประชำชนต้องเป็นเจ้ำภำพร่วมในกำรขับเคลื่อนงำน เพรำะหัวใจส�ำคัญของกำรท�ำงำน 

อยู่ที่ตัวประชำชนผู้เป็นเจ้ำของพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้น ประชำชนต้องมีทัศนคติ

และส�ำนึกของกำรมำร่วมมือกันในกำรแก้ไขปัญหำของพื้นที่ ต้องมีควำมเชื่อมั่นในกำร

จัดกำรปัญหำพื้นที่ด้วยแนวทำงชุมชนท้องถิ่นจัดกำรตนเองเพื่อควำมมีสุขภำวะร่วมกัน

(2) กระบวนกำรปรกึษำสำธำรณะ (Public Consultation) ทีเ่น้นกำรมส่ีวนร่วมของทกุฝ่ำย

ที่เกี่ยวข้องในกำรร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ ถกแถลง ปรึกษำหำรือ เพ่ือ

ก�ำหนดทิศทำงแนวนโยบำย ร่วมด�ำเนินกำร  และร่วมพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง น�ำไปสู่กำร

สร้ำงควำมเป็นเจ้ำของนโยบำยสำธำรณะร่วมกัน และภำคีเครือข่ำยที่เป็นแนวร่วมทุก

ระดับมีควำมส�ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน เพรำะประเด็นปัญหำที่ซ�้ำซ้อนไม่สำมำรถ

แก้ไขปัญหำได้เพียงภำคีภำคส่วนเดียว จ�ำเป็นต้องอำศัยหลักกำรท�ำงำนร่วมกันทั้ง 

ภำครฐั/ท้องถิน่ ภำควิชำกำร ภำคประชำชนและภำคเอกชน จึงต้องยอมรบัข้อจ�ำกัดของ

ภำคีเครือข่ำย รวมทั้งต้องมีกำรหนุนเสริมในกำรท�ำงำนด้วยกันอย่ำงแท้จริง
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(3) กำรจัดกำรควำมรู้ เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้ชุมชน และภำคีเครือข่ำยเกิดควำม 

เข้มแข็ง เพรำะกำรเข้ำถึงข้อมูลควำมจริง จะช่วยให้เกิดควำมรู้เท่ำทันปัญญำ โดยเวที 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีควำมจ�ำเป็นในกำรเช่ือมประสำน และสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

แต่ควรให้น�้ำหนักในบรรยำกำศประชำธิปไตยที่มีกำรถกแถลงด้วยควำมรู้และข้อมูล 

มำกกว่ำเทคนิคหรือเนื้อหำวิชำกำรที่เข้ำใจยำก โดยกำรประยุกต์วิธีกำรและเทคนิค 

ให้เหมำะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อหำข้อสรุปที่ดีท่ีสุดให้ได้ ซ่ึงจะท�ำให้เกิดกำร

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงในแนวรำบมำกขึ้น 

(4) กำรมีกลไกคณะท�ำงำนฯ  ที่ท�ำหน้ำที่ในกำรประสำนกำรพัฒนำและขับเคลื่อนงำน 

ในระดับพื้นที่และประเด็นงำน รวมทั้งรับผิดชอบในกำรวำงแผนและจัดกระบวนกำร 

ในกำรขับเคล่ือนงำน ก่อให้เกิดกำรท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพในกำร

ท�ำงำนมำกขึ้น 

(5) กำรส่ือสำรและกำรประสำนงำน โดยกำรใช้สื่อท้องถิ่นที่หลำกหลำยเป็นเครื่องมือและ 

ช่องทำงในกำรสื่อสำรสำธำรณะกำรท�ำงำน เพื่อให้เกิดกำรยอมรับและร่วมมือในกำร

ท�ำงำนร่วมกันของทุกภำคส่วน

(6) กำรสนับสนุนให้เกิดกลไกกำรติดตำมประเมินผลกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติระดับ 

พื้นที่ โดยกำรมีส่วนร่วมของ สช. สศช. และหน่วยงำนวิชำกำรระดับพื้นที่ 
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โดย 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ

สถำบันพระปกเกล้ำ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

(ฉบับวันที่ 9 พฤษภำคม 2561)

แนวทางการจัดเวทีนโยบายสาธารณะ
การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
(เวทีระดับจังหวัด/เฉพ�ะประเด็น)

ภาคผนวก ก.

คณะผู้จัดท�า

1. ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธำศรี   ที่ปรึกษำ
2. นำงสำวนงลักษณ์ ยอดมงคล  เขียน/เรียบเรียง
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ค�าน�า

  กำรจัดท�ำแนวทำง “กำรสร้ำงกำรรับรู้และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนต่อกำรขับเคลื่อน

ยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ”  ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้ำงเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ

แก่ประชำชนและทกุภำคส่วนในกระบวนกำรและสำระส�ำคญัของยทุธศำสตร์ชำต ิ20 ปี และแผนปฏิรูป

ประเทศให้มีควำมชัดเจนมำกยิง่ขึน้ (2) เพือ่เป็นแนวทำงกำรท�ำงำนให้กับแกนประสำนและทมีวทิยำกร

กระบวนกำรระดบัพืน้ทีไ่ด้ยดึเป็นแนวทำงกำรด�ำเนินงำนจัดกระบวนกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ฯให้ดยีิง่ขึน้ 

(3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรของแกนน�ำที่รับผิดชอบทุก

พื้นที่/ประเด็นให้ไปในทิศทำงเดียวกัน

 ผู ้จัดหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู ่มือฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อแกนประสำนและทีมวิทยำกร

กระบวนกำรระดับพื้นที่ใช้เป็นแนวทำงที่น�ำมำซึ่งกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและทุกภำคส่วนในกำร

จัดเวทีกำรสร้ำงกำรรับรู ้และกำรมีส่วนร่วมกำรขับเคลื่อนเพื่อกำรปฏิรูปประเทศและกำรจัดท�ำ

ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ

สถำบันพระปกเกล้ำ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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สารบัญ

ก�าหนดการประชุม 1

ข้อ  1 หลักกำรและเหตุผล 3

ข้อ  2 วัตถุประสงค์กำรประชุม 4

ข้อ  3 ผู้เข้ำร่วมประชุม 4

ข้อ  4 กำรเตรียมก่อนกำรจัดประชุม 4

ข้อ  5 กิจกรรมและขั้นตอนในวันประชุมระดมควำมคิดเห็นฯ 5

ข้อ  6 บทบำทหน้ำที่ของประธำนที่ประชุม วิทยำกรกระบวนกำร และผู้บันทึก 8

ภาคผนวก

 -  โจทย์/ประเด็นพิจำรณำในกำรประชุมกลุ่มย่อย (จ.1) 

 -  แบบบันทึกกำรประชุมกลุ่มย่อย : (บ.1) 

 -  แบบบันทึกกำรประชุมกลุ่มย่อย : (บ.2) 

 -  แบบบันทึกกำรประชุมกลุ่มย่อย : (บ.3)

 -  แบบรำยชื่อผู้เข้ำร่วมเวที : (บ.4) 
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ร่าง ก�าหนดการจัดเวทีนโยบายสาธารณะ
การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
(เวทีระดับจังหวัด/เฉพำะประเด็น)

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสำร

08.30 – 08.40 น. พิธีเปิด กล่ำวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์

08.40 – 09.10 น. กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ และระดมควำมคำดหวังในประเด็นค�ำถำม “ท่านอยากเห็น
ประเทศไทยเป็นอย่างไรใน		20	ปีข้างหน้า”	

09.10 – 09.20 น. วีดิทัศน์น�ำเสนอ  “ภำพรวมกำรปฏิรูปประเทศและกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี”

09.20 – 09.40 น. น�าเสนอข้อมูลประกอบการระดมความคิดเห็นและเปิดอภิปรายทั่วไป
โดย ประธำนที่ประชุม หรือ ผู้รับผิดชอบจัดกำรประชุม 
แนะน�าเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุม
(1) สำระส�ำคัญประเด็นและเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (6 ด้ำน 35 เป้ำหมำย)
(2) ภำพรวมประเด็นปฏิรูป ในแผนปฏิรูป 11 คณะ 
(3) แนวทำงกำรด�ำเนินงำนและแผนปฏิบัติกำร “สังคมเข้มแข็ง ร่วมปฏิรูปประเทศ”
     โดยกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ำยระดับพื้นที่
แสดงความคิดเห็นและอภิปรายทั่วไป

09.40 – 09.50 น. ชี้แจง “กฎ กติกำ กระบวนกำรกลุ่ม”

09.50 – 10.30 น. กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ และระดมควำมคำดหวังในประเด็นค�ำถำม 
“ท่านอยากเห็นจังหวัดของท่านเป็นอย่างไรใน		20	ปีข้างหน้า”

10.30 – 12.30 น. แบ่งกลุ่มย่อย		: กลุ่มละประมำณ 10-15 คน หรือตำมควำมเหมำะสม

ค�ำถำมที่ 1  “แผนปฏิรูปประเทศเรื่องใด	ประเด็นใด	ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหา
หรือมีความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนให้เกิดผลส�าเร็จเป็นรูปธรรมระดับพื้นที่”
(แต่ละกลุ่มเลือก 3-5 เรื่อง/ประเด็น)

ค�ำถำมที่ 2  “เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบท
หรือปัญหาของพื้นที่	ท่านคิดว่าในจังหวัดของท่าน	ควรมีกิจกรรม/โครงการ	เรื่องใดบ้าง”	
โปรดระบุ ชื่อกิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีกำรด�ำเนินงำน เจ้ำภำพ/แกนรับผิดชอบหลัก 
และหน่วยงำนภำคีที่เกี่ยวข้อง  (แต่ละกลุ่มเสนอกิจกรรม/โครงกำร 3 เรื่อง/ประเด็น)

12.30 – 13.30 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

13.30 – 16.00 น. ประชุมรวม	: น�ำเสนอผลจำกกำรประชุมกลุ่มย่อย และหำฉันทมติเพื่อให้ได้กิจกรรม/โครงกำร
สู่กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูประดับจังหวัด อย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่
(จ�ำนวน 3-5 เรื่อง/ประเด็น)

16.00 – 16.30 น. ประมวลผลกำรจัดเวที สรุปประเด็นปฏิรูป/ประเด็นคำนงัด และร่วมเติมเต็มภำคีเครือข่ำย 
โดย  ผู้แทนสถำบันพระปกเกล้ำ ร่วมกับ แกนสมัชชำสุขภำพระดับจังหวัด

16.30 น. ปิดกำรประชุม

หมายเหตุ    1. ก�าหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
                2. ไม่มีช่วงพักอาหารว่าง เพราะได้จัดไว้ภายนอกห้องประชุมแล้วแต่ผู้ประชุมสะดวก
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ข้อมูลส�าหรับคณะท�างานจัดกระบวนการประชุม

ข้อ	1	หลกัการและเหตผุล
 ตำมที่พระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 26 กรกฎำคม 

พ.ศ.2560 และประกำศส�ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ 

เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ.2560 ซ่ึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ จ�ำนวน 11 ด้ำน 

ประกอบด้วย ด้ำนกำรเมือง ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ด้ำนกฎหมำย ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 

ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนสื่อสำร

มวลชน เทคโนโลยสีำรสนเทศ ด้ำนสงัคม และด้ำนอ่ืนตำมทีค่ณะรฐัมนตรกี�ำหนด ให้มหีน้ำทีแ่ละอ�ำนำจ

ด�ำเนนิกำรให้เป็นไปตำมทีก่�ำหนดในรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พทุธศกัรำช 2560 มำตรำ 258 

ช. พระรำชบัญญติัแผนและขัน้ตอนกำรด�ำเนินกำรปฏิรปูประเทศ พ.ศ.2560 มำตรำ 8 มำตรำ 11 วรรค 

2 และ มำตรำ 18 (3) และประกำศส�ำนักนำยกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดท�ำร่ำงแผนกำรปฏิรูป

ประเทศ กำรก�ำหนดวิธีกำรกำรมีส ่วนร ่วมของประชำชนและหน่วยงำนของรัฐที่ เ ก่ียวข้อง 

กำรวดัผลกำรด�ำเนนิกำรและระยะเวลำด�ำเนนิกำรปฏริปูระเทศทกุด้ำน และกำรมส่ีวนร่วมในกำรติดตำม 

กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ และมำตรกำรส่งเสริม

และสนับสนุนให้ประชำชนทุกภำคส่วนด�ำเนินกำรให้สอดคล้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ 

 ผลกำรด�ำเนินกำรจัดรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวม

ประเด็นปัญหำ ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้มำจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อกำรจัดท�ำ (ร่ำง) 

แผนกำรปฏริปูประเทศทีผ่่ำนมำ พบว่ำ กระบวนกำรมส่ีวนร่วมและกำรรบัฟังควำมคดิเห็นของประชำชน

และภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท�ำกฎหมำยว่ำด้วยแผนและขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ 

ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของกำรปฏิรูปครั้งนี้ แต่อย่ำงไรก็ตำม แม้ร่ำงแผนปฏิรูปฉบับดังกล่ำวจะให้ควำม

ส�ำคญัและเปิดกรอบกำรมส่ีวนร่วมของประชำชนเอำไว้ แต่ทัง้น้ียงัมไิด้มกีำรก�ำหนดเป้ำหมำย หลกักำร 

และแนวทำงกำรขับเคลื่อนไว้อย่ำงชัดเจนนัก

 ดังนั้น เพื่อให้กำรปฏิรูปประเทศในประเด็นต่ำงๆ เกิดกำรผลักดันและขับเคลื่อนอย่ำงเป็น 

รูปธรรมและเกิดกำรมีส่วนร่วมจำกภำคีเครือข่ำยที่เก่ียวข้องในทุกระดับ จ�ำเป็นต้องอำศัยกลไก 

กำรด�ำเนินงำนระดับพื้นที่ โดยเฉพำะกลไกกำรท�ำงำนโดยใช้พื้นที่/จังหวัดเป็นฐำนหรือศูนย์กลำงของ
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กำรปฏริปูระดบัประเทศ และน�ำหลกักำร แนวคดิ และรปูแบบของกระบวนกำร “สมชัชำสขุภำพ” และ 

“สมัชชำปฏิรูป” ซึ่งถือเป็นแนวทำงหนึ่งของกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะตำมระบอบประชำธิปไตย

แบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนกำรทำงสังคมที่ให้ทุกภำคส่วน ทั้งภำคประชำชน และชุมชน ภำคธุรกิจ 

ภำควิชำกำร และภำครัฐ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงหลำกหลำยและกว้ำงขวำงบนฐำนของ

ปัญญำ ควำมรู้ และควำมสมำนฉันท์ โดยมีกำรจัดกระบวนกำรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง มำใช้เพื่อ

น�ำไปสูก่ำรมีข้อเสนอเชิงนโยบำยให้หน่วยงำน ภำคเีครอืข่ำยผูเ้ก่ียวข้องน�ำไปปฏบิตัหิรอืน�ำไปพจิำรณำ

ก�ำหนดเป็นนโยบำยสำธำรณะส�ำหรับกำรปฏริปูประเทศไทยและกำรจัดท�ำยทุธศำสตร์ชำตริะยะ 20 ปี

ในอนำคตต่อไป

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.) ร่วมกับสถำบันพระปกเกล้ำ ด�ำเนินกำรจัดท�ำ 

“โครงกำรสร้ำงกำรรับรูแ้ละกำรมส่ีวนร่วมของภำคประชำชนต่อกำรขับเคลือ่นแผนกำรปฏิรูปประเทศ” 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนได้รับรู้และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน 

เพื่อกำรปฏิรูปประเทศและกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (reform in action) ผ่ำนเวทีรับฟัง

ควำมคิดเห็นในระดับพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนกำรสื่อสำรทำงสังคมเพื่อให้ทุกภำคส่วนได้รับรู้ เข้ำใจ 

และเข้ำร่วมในกำรปฏิรูปอย่ำงกว้ำงขวำง

ข้อ	2	วัตถปุระสงค์การประชุมฯ
 1) เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจเนื้อหำสำระส�ำคัญประเด็นและเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

และประเด็นปฏิรูป ในแผนปฏิรูป 11 คณะ ให้แก่แกนสมัชชำระดับจังหวัดและผู้แทนกลุ่มเครือข่ำย 

ทุกภำคส่วน

 2) เพื่อให้แกนสมัชชำระดับจังหวัดและผู้แทนกลุ่มเครือข่ำยทุกภำคส่วน ได้รับรู้และมีส่วนร่วม

กันเสนอแนะข้อมูล/กจิกรรม/โครงกำรในประเดน็ต่ำงๆทีส่อดคล้องกบัปัญหำพืน้ที ่เพือ่ร่วมกนัขบัเคล่ือน

แผนกำรปฏิรูปประเทศ 11 ด้ำน ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี

ข้อ	3	ผู้เข้าร่วมประชมุฯ
 กลุ่มเป้ำหมำยที่เชิญชวนเข้ำมำมีส่วนร่วมในเวทีครั้งนี้ ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบก�ำหนดโควต้ำ 

(Quota Sampling) เวทลีะประมำณ 100-150 คน โดยจ�ำนวนกลุม่เป้ำหมำยจ�ำแนกตำมอ�ำเภอ ครอบ

คุลมทุกภำคส่วนของสังคม 3 ฝ่ำย ประกอบด้วย (1) ฝ่ำยนโยบำย คือ รัฐ/รำชกำร/กำรเมือง (2) ฝ่ำย

ควำมรู้ คือ วิชำชีพ/วิชำกำร และ (3) ฝ่ำยเคลื่อนไหวสังคม คือประชำชน/ประชำสังคม ในสัดส่วนที่

เหมำะสม 
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ข้อ	4	การเตรยีมก่อนการจดัประชมุฯ
 1) เป็นเวทีที่มีรูปแบบเดียวกันทั้งในระดับจังหวัดและเวทีเฉพำะประเด็น ก�ำหนดขนำดของ

เวทีประมำณ 100-150 คน (ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละพื้นที่) โดยเวลำเปิดเวทีประชุมรับฟัง 

ควำมคิดเห็นอยู่ระหว่ำง 08.00-16.30 น.

 2) ก่อนด�ำเนินกำรจัดประชุม แกนผู้รับผิดชอบหลักในระดับจังหวัด/เฉพำะประเด็น และ 

ทีมคณะท�ำงำนฯ จะต้องร่วมกันวำงแผน เพื่อเตรียมควำมพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (Before Action 

Review : BAR) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

• ท�ำควำมเข้ำใจเป้ำหมำยและภำพรวมกระบวนกำรประชมุ รวมถงึสำระส�ำคญัของเอกสำร

ประกอบกำรประชุม เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนและควำมเข้ำใจตรงกัน 

• ก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย (Target) หรือผู้เข้ำร่วมประชุมฯ โดยพิจำรณำคุณสมบัติของ 

ผู้เข้ำร่วมตำมเป้ำหมำยโครงกำรฯ 

• แบ่งบทบำท/ภำระหน้ำที่ของผู้ด�ำเนินกำรจัดประชุม และค้นหำ/คัดเลือกทีมวิทยำกร

กระบวนกำร (Facilitator & Note Taker) 

• ออกแบบสิง่ทีเ่อือ้ต่อกำรเรยีนรู ้เช่น รปูแบบกำรจัดห้องประชมุ, สือ่สำรสนเทศ, อุปกรณ์

ต่ำงๆ ฯลฯ

 3) กำรเตรียมสถำนที่จัดกำรประชุม  ควรค�ำนึงถึงหลักกำรส�ำคัญดังนี้

•  ห้องประชุมกลุ่มใหญ่ ควรมีขนำดที่เหมำะสมกับจ�ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมฯ กำรจัด 

ห้องประชุมจะจัดเก้ำอี้เป็นคร่ึงวงกลม อำจจะซ้อนสองหรือสำมวงก็ได้ เพื่อให้ผู้ท่ีเข้ำ 

มำมีส่วนร่วมสำมำรถมองเห็นหน้ำกันและกัน สำมำรถสบตำเห็นปฏิกริยำกันและกันได้  

•  มีห้องย่อยส�ำหรับแบ่งกลุ่ม  หรือหำกไม่มีห้องย่อยที่พอเหมำะ อำจใช้ส่วนของ 

ห้องประชุมใหญ่ด้ำนหลังตั้งเก้ำอี้ส�ำหรับกำรประชุมกลุ่มย่อย  ในส่วนของกำรประชุม

กลุ่มย่อยสำมำรถจัดเก้ำอ้ีเหมือนกำรประชุมกลุ่มใหญ่หรืออำจจะใช้โต๊ะกลมก็ได้แล้ว 

แต่ควำมเหมำะสม (กรณีกลุ่มย่อยคนไม่ควรเกิน 10 หรือ 15 คน) 

•  อปุกรณ์ประกอบในห้องประชมุ  ประกอบด้วย เครือ่งฉำยภำพขึน้จอ (LCD Projector)  

และเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำรน�ำเสนอ Power point ขึ้นจอ ให้ผู้ร่วมประชุมได้

มองเห็น ส่วนในแต่ละกลุ่มย่อยเตรียม กระดำษ Flipchart พร้อมขำต้ัง ที่สำมำรถ 

จะเขียนระดมสมองในกลุ่มย่อย พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน  เช่น กระดำษกำร์ด หรือ 

Post-it สีต่ำงๆ ปำกกำเคมีเขียนกระดำษ Flipchart อย่ำงน้อยสำมหรือสี่สี  เป็นต้น
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ข้อ	5	กิจกรรมและขัน้ตอนในวันประชมุ
 ข้ันตอนหลกัของกำรประชมุระดมควำมคดิเหน็จะด�ำเนินกำรให้แล้วเสรจ็ภำยในเวลำ 1 วัน เป็น

รูปแบบของกระบวนกำรปรึกษำหำรือ พูดคุยกันอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยเปิดโอกำสให้ทุกคนได้แสดง 

ควำมคิดเห็นต่อกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศอย่ำงเต็มที่ด้วยควำมเสมอภำค และเปิดใจยอมรับฟัง 

ควำมคิดเห็นของผู้อื่น โดยมีรำยละเอียดของขั้นตอนดังนี้

ช่วงเวลา ก�าหนดการ รายละเอียด/ขั้นตอนการด�าเนินงาน

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสำร เมื่อกลุ่มผู้ร่วมประชุมฯ เดินทำงมำถึงห้อง
ประชุมที่ได้มีกำรจัดเตรียมห้องที่มีขนำด 
พอเหมำะและจัดเก้ำอี้เป็น
รูปครึ่งวงกลมแล้ว ผู้จัดแจกกระดำษ Post-it 
3 สี และเอกสำรประกอบกำรประชุม 
ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหำสำระ และ 
ภำพรวมกระบวนกำรประชุมครั้งนี้
(สช.จัดเตรียมให้กับทุกพื้นที่)

08.30 – 09.00 น. กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ และระดม
ควำมคำดหวัง
ในประเด็นค�ำถำม“ท่านอยากเห็น
ประเทศไทย
เป็นอย่างไรใน	20	ปี
ข้างหน้า”

• กำรสร้ำงบรรยำกำศให้รู้สึกเป็นกันเอง และ
กระตุ้นให้ผู้ร่วมประชุมฯ เกิดควำมรู้สึกที่จะ
แสดงควำมคิดเห็น โดยทีมวิทยำกร
กระบวนกำร (Facilitator หรือ 
Moderator)  จะเริ่มต้นด้วยกำรกล่ำว
ต้อนรับทุกคน และแนะน�ำตัวเอง ผู้ช่วย 
และทีมงำน และให้ผู้เข้ำร่วมประชุมฯ 
เขียนค�ำตอบลงในกระดำษ Post-it 
ในประเด็น “อยำกเห็นประเทศไทยเป็น
อย่ำงไร 
ใน 20 ปีข้ำงหน้ำ”

• ทีมงำนน�ำ Post-it ที่ผู้เข้ำร่วมเขียนเสร็จ
เรียบร้อย 
ไปพิจำรณำจัดกลุ่มตำมประเด็น/เรื่องที่มี
ควำม 
ใกล้เคียงกัน (อำจ group ตำม 11 ประเด็น
ปฏิรูปก็ได้)

09.00 – 09.10 น. พิธีเปิดเวทีระดมควำมคิดเห็นกลุ่มเครือข่ำย กล่ำวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์
โดย  ประธำนที่ประชุม หรือ ผู้รับผิดชอบจัดกำรประชุม

09.10 – 09.20 น. วิดิทัศน์น�ำเสนอ
“ภำพรวมกำรปฏิรูปประเทศและกำร
จัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติระยะ
20 ปี”

สช.จัดเตรียมวิดิทัศน์ ควำมยำวประมำณ 
7-10 นำที

82 



ช่วงเวลา ก�าหนดการ รายละเอียด/ขั้นตอนการด�าเนินงาน

09.20 – 09.40 น. น�าเสนอข้อมูลประกอบการระดม
ความคิดเห็นและเปิดอภิปรายทั่วไป
โดย  ประธำนที่ประชุม หรือ แกน
สมัชชำสุขภำพระดับจังหวัด 
แนะน�าเอกสารและข้อมูลประกอบ
การประชุม	
(1) สำระส�ำคัญประเด็นและ 

เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
(6 ด้ำน 35 เป้ำหมำย)

(2) ภำพรวมประเด็นปฏิรูป 
ในแผนปฏิรูป 11 คณะ 

(3) แนวทำงกำรด�ำเนินงำนและ 
แผนปฏิบัติกำร “สังคมเข้มแข็ง 
ร่วมปฏิรูปประเทศ” โดยกำรมี
ส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ำยระดับ
พื้นที่

แสดงความคดิเหน็และอภปิรายทัว่ไป

• ขั้นตอนนี้จะเป็นกำรน�ำเสนอข้อมูลพื้นฐำน
โดยสรุปจำกเอกสำรที่ สช. ได้มีกำรศึกษำ
และจัดท�ำข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องใน 
รูปแบบ Factsheet Powerpoint และ
สรุปสำระส�ำคัญประเด็นปฏิรูปและ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ฯลฯ ล่วงหน้ำมำแล้ว 
ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้
ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและเป็นกลำง 
เพื่อใช้ประกอบกำรประชุม และน�ำไปสู ่
กำรตัดสินใจ

• ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของกำรน�ำเสนอข้อมูล
พื้นฐำนเพื่อที่จะให้ผู้เข้ำร่วมประชุมฯได้รับรู้
และเข้ำใจข้อมูลต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็น
ที่ทุกคนก�ำลังจะพูดคุยกัน

• ทั้งนี้  ผู้เข้ำร่วมประชุมฯ สำมำรถเลือก
เรื่อง/ประเด็นปฏิรูปอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ
จำกที่ผู้จัดเตรียมไว้ให้ได้

09.40 – 09.50 น. ชี้แจง “กฎ กติกำ กำรสร้ำงฉันทมติ” ทีมวิทยำกรกระบวนกำรอธิบำย กฎ กติกำ 
กำรประชุมโดยละเอียดก่อนกระบวนกำร 
กลุ่มย่อย

09.50 – 10.30 น. กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ และระดม
ควำมคำดหวังในประเด็นค�ำถำม 
“ท่านอยากเห็นจังหวัดของท่าน 
เป็นอย่างไรใน		20	ปีข้างหน้า”

• ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมฯ เขียนค�ำตอบลงใน
กระดำษ Post-it ในประเด็น  “ท่ำนอยำก
เห็นจังหวัดของท่ำนเป็นอย่ำงไรใน  20 ปี
ข้ำงหน้ำ”

• ทีมงำนน�ำ Post-it ที่ผู้เข้ำร่วมเขียนเสร็จ
เรียบร้อย ไปพิจำรณำจัดกลุ่มตำมประเด็น/
เรื่องที่มีควำมใกล้เคียงกัน (อำจ group 
ตำม 11 ประเด็นปฏิรูปก็ได้)

• ผู้จดบันทึก (Note taker) สรุปสิ่งได้ลงใน
แบบฟอร์มที่ก�ำหนดให้  (แบบบันทึก บ.1)

10.30 – 12.30 น. แบ่งกลุ่มย่อย		: กลุ่มละประมำณ 
10-15 คน หรือตำมควำมเหมำะสม
ค�ำถำมที่ 1  “แผนปฏิรูปประเทศ
เรื่องใด	ประเด็นใด	ที่สอดคล้องกับ
การแก้ปัญหา					หรือมีความเป็นไป
ได้ในการขับเคลื่อนให้เกิดผลส�าเร็จ
เป็นรูปธรรมระดับพื้นที่”	
(แต่ละกลุ่มเลือก 3-5 เรื่อง/ประเด็น)

• วัตถุประสงค์ของเพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุม
แต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นหรือ
ควำมต้องกำรที่อยำกจะให้เกิดขึ้นในหัวข้อ
ที่ระบุ โดยมีผู้อ�ำนวยกำรประชุมกลุ่มย่อย 
(Facilitator) ในแต่ละกลุ่ม พร้อมด้วย 
ผู้จดบันทึก (Note taker) 

 ขั้นตอนนี้ จะเกิดขึ้นหลังจำกที่ผู้เข้ำร่วม 
ประชุมฯ ได้รับทรำบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว
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ช่วงเวลา ก�าหนดการ รายละเอียด/ขั้นตอนการด�าเนินงาน

ค�ำถำมที่ 2 	“เพื่อให้การปฏิรูป
ประเทศเกิดรูปธรรมและสอดคล้อง
กับบริบท	หรือปัญหาของพื้นที่	ท่าน
คิดว่าในจังหวัดของท่าน	ควรมี
กิจกรรม	เรื่องใดบ้าง”	

   จะมีกำรแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นกลุ่มละ 
10-15 คน หรือตำมควำมเหมำะสม 
ของจ�ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม

12.30 – 13.30 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

13.30 – 16.00 น. ประชุมรวม	: น�ำเสนอผลจำกกำร
ประชุมกลุ่มย่อย และหำฉันทมติเพื่อ
ให้ได้กิจกรรมสู่กำรขับเคลื่อนกำร
ปฏิรูประดับจังหวัดอย่ำงเป็นรูปธรรม
และสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ จ�ำนวน 
3-5 เรื่อง/ประเด็น

• กำรน�ำเสนอผลกำรประชุมกลุ่มย่อยในห้อง
ใหญ่ จะมีวิทยำกรกระบวนกำรมำช่วย
ด�ำเนินกระบวนกำรฯ โดยให้แต่ละกลุ่มน�ำ
เสนอกิจกรรมสู่กำรขับเคลื่อนอย่ำงเป็น 
รูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 

• ผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องร่วมกันหำฉันทมติ
เพื่อให้ได้กิจกรรมสู่กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ระดับจังหวัดอย่ำงเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ จ�ำนวน 3-5 
เรื่อง/ประเด็น

• หลังจำกได้ข้อสรุปกิจกกรมของจังหวัดแล้ว 
ให้ช่วยกันวัตถุประสงค์กิจกรรมนั้นๆ 
วิธีด�ำเนินงำน ผู้ประสำนงำนหลัก 
(หำกได้รับอนุมัติงบด�ำเนินกำร) และ 
 หน่วยงำนภำคีที่เกี่ยวข้อง  

• สรุปผลที่ได้ ตำมแบบฟอร์มที่ก�ำหนดให้ 
(แบบบันทึก บ.2 และ บ.3)

16.00 – 16.30 น. ประมวลผลกำรจัดเวที สรุปประเด็นปฏิรูป/ประเด็นคำนงัด
 และร่วมเติมเต็มภำคีเครือข่ำย 
โดย  ผู้แทนสถำบันพระปกเกล้ำ ร่วมกับ แกนน�ำผู้จัดเวทีจังหวัด/กลุ่ม

16.30 น. ปิดกำรประชุม
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ข้อ	6	 บทบาทหน้าทีข่องประธานทีป่ระชมุ	วทิยากรกระบวนการ	และผูบ้นัทกึในการประชมุ
กลุม่ย่อย	
 โดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้

 1)	ประธานที่ประชุมหรือผู้ด�าเนินการประชุมห้องใหญ่	ท�ำหน้ำที่

• น�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภำพรวมกระบวนกำร และสำระส�ำคัญของประเด็นปฏิรูปและ

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (ประมำณ 15 – 30 นำที)  

• ตอบข้อซักถำมและอธิบำยหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่กลุ่มย่อย มีข้อสงสัยหรือ

ต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกำรพิจำรณำ 

	 2)	วิทยากรกระบวนการประจ�ากลุ่มย่อย ท�ำหน้ำที่ดังนี้

•  แนะน�ำแนะน�ำกระบวนกำร, ข้อมูลและแบบฟอร์มต่ำงๆ ส�ำหรับกำรประชุมกลุ่มย่อย 

•  จัดกระบวนกำรในกำรประชุมระดมสมองในกำรประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้เกิดกำร 

แลกเปล่ียนควำมคดิเหน็ของผูเ้ข้ำร่วมกำรประชมุ ต่อประเดน็/โจทย์ทีต้่องกำรพจิำรณำ 

โดยใช้ข้อมูลจำกเอกสำรที่ทำงผู้จัดเตรียมไว้ให้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 

• สร้ำงบรรยำกำศควำมคุ้นเคยกันภำยในกลุ่มย่อย เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปอย่ำงรำบรื่น

• กระตุน้ควำมสนใจของผูเ้ข้ำร่วมประชมุเพือ่ให้กระบวนกำรพูดคยุภำยในกลุม่เป็นไปอย่ำง

ต่อเนื่อง

• ประสำนงำนกบัประธำนทีป่ระชมุหรอืผูด้�ำเนินกำรประชมุห้องใหญ่ในกรณทีีก่ลุม่ย่อยมี

ข้อซักถำมหรือต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม

	 3)	ผูบั้นทกึการประชมุกลุ่มย่อย	ท�ำหน้ำที ่สรปุประเดน็ควำมเหน็จำกกำรระดมสมองของกลุม่

ย่อย โดยบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกกำรประชุมกลุ่มย่อยฯ รวบรวมและน�ำส่งให้กับคณะท�ำงำน

วิชำกำรของสถำบันพระปกเกล้ำเมื่อเสร็จสิ้นกำรประชุม 
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เอกสารส�าหรบัวิทยากรกระบวนการ
โจทย์/ประเด็นพิจารณาในการประชุมกลุ่มย่อย

 1) วิทยำกรกระบวนกำรแนะน�ำตัว แนวทำงกำรประชุมระดมสมอง และสำระส�ำคัญของ

ประเด็นหำรือ (ประมำณ 15 – 30 นำที) 

 2) วิทยำกรกระบวนกำรเชิญชวนให้ผู้เข้ำประชุมแนะน�ำตัวเอง และข้อมูลขององค์กร/กลุ่ม/

เครือข่ำย เพื่อท�ำควำมรู้จักกันภำยในกลุ่ม

 3) ผู้เข้ำร่วมประชุมแต่ละคน ได้ใช้เวลำในกำรศึกษำเอกสำร ประมำณ 10-15 นำที เพื่อให้

สำมำรถต้ังสติและใช้สมำธิกับประเด็นส�ำคัญที่ประธำนกำรประชุมฯ น�ำเสนอในห้องประชุมใหญ่กับ

ข้อมูลในเอกสำร ด้วยตนเองก่อนในเบื้องต้น เพื่อเตรียมประเด็นที่จะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับกลุ่ม

 4) แบ่งกลุม่ย่อยระดมสมองแบ่งเป็น 2 โจทย์ค�ำถำม โดยจะเน้นพจิำรณำไปทลีะประเดน็ และ

ใช้ข้อมูลในเอกสำรที่ได้รับเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้คือ 

 แบ่งกลุ่มย่อย  : กลุ่มละประมำณ 10-15 คน หรือตำมควำมเหมำะสม

•	 โจทย์ค�าถามที่	 1	  “แผนปฏิรูปประเทศเรื่องใด ประเด็นใด ที่สอดคล้องกับกำรแก้ปัญหำ     

หรอืมคีวำมเป็นไปได้ในกำรขบัเคลือ่นให้เกดิผลส�ำเรจ็เป็นรปูธรรมระดับพืน้ที”่ (แต่ละกลุม่

เลือก 3-5 เรื่อง/ประเด็น)

•	 โจทย์ค�าถามที่	 2	 	 “เพื่อให้กำรปฏิรูปประเทศเกิดรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบท หรือ

ปัญหำของพืน้ที ่ท่ำนคดิว่ำในจังหวดัของท่ำน ควรมกิีจกรรม เรือ่งใดบ้ำง” (แต่ละกลุม่เสนอ

กิจกรรม/โครงกำร 3 เรื่อง/ประเด็น)

 5) ประชุมรวม : น�ำเสนอผลจำกกำรประชุมกลุ่มย่อย และหำฉันทมติเพื่อให้ได้กิจกรรม/

โครงกำรสูก่ำรขบัเคลือ่นกำรปฏริปูระดบัจงัหวัดอย่ำงเป็นรปูธรรมและสอดคล้องกับบริบทพืน้ที ่จ�ำนวน 

3-5 เรื่อง/ประเด็น โดยระบุ วัตถุประสงค์กิจกรรมท่ีได้รับฉันทมตินั้นๆ พร้อมทั้งวิธีกำรด�ำเนินงำน 

ผู้ประสำนงำนหลัก และหน่วยงำนภำคีที่เกี่ยวข้อง  

 6) หำกที่ประชุมกลุ่มย่อย มีประเด็นซักถำมเกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุในเอกสำรที่ได้รับจำกผู้จัด 

หรือต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนข้อมูลที่ไม่ได้รับกำรระบุในเอกสำรดังกล่ำว สำมำรถเชิญผู้แทน

ประธำนกำรประชุมหรือผู้ด�ำเนินกำรประชุมห้องใหญ่มำให้ข้อมูลประกอบได้ 

 7) กำรบันทึกกำรประชุม ให้ใช้แบบบันทึกควำมเห็น (บ.2 และ บ.3) เป็นแนวทำงกำรบันทึก

ควำมเห็นของกลุ ่ม โดยผู ้บันทึกกำรประชุมทุกกลุ ่มจัดส่งแบบบันทึกควำมเห็นต่อทีมวิทยำกร

กระบวนกำร เมื่อเสร็จสิ้นกำรประชุมช่วงสุดท้ำย เพ่ือให้รวบรวมและสรุปควำมเห็นฯ ส่งต่อให้กับ 

คณะท�ำงำนวิชำกำร หรือสถำบันพระปกเกล้ำ  

แบบ จ.1

86 



	แบบบันทกึ	(เอกสาร	บ.1)
“ภาพรวมทศิทางหรอืยทุธศาสตร์การด�าเนนิการขบัเคลือ่นการปฏริปูระดบัจงัหวดั/กลุม่”

   ตัวอย่าง

			สรุปสิ่งที่ได้จากกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์	และระดมความคาดหวังในประเด็นค�าถาม	

			“ท่านอยากเห็นจังหวัดของท่านเป็นอย่างไรใน		20	ปีข้างหน้า”

 (1) ..................................................................................................................................

 (2) ..................................................................................................................................

 (3) ..................................................................................................................................

 (4) ..................................................................................................................................

 (5) ..................................................................................................................................

 (6) ..................................................................................................................................

 (7) ..................................................................................................................................

 (8) ..................................................................................................................................

 (9) ..................................................................................................................................

 (10)  ...............................................................................................................................

 ฯลฯ

แบบ บ.1
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แบบ บ.2

แบบบนัทกึ	(เอกสาร	บ.2)
“รปูธรรมการขับเคลือ่น/แนวทางการแก้ปัญหาของพืน้ที่
ทีส่อดคล้องกบัแผนปฏริปูประเทศและแผนยทุธศาสตร์ชาติ	ระยะ	20	ปี”

ตัวอย่าง

สรุปสิ่งที่ได้จากโจทย์ค�าถามที่	1

“แผนปฏิรูปประเทศเรือ่งใด ประเดน็ใด ทีส่อดคล้องกับกำรแก้ปัญหำหรอืมคีวำมเป็นไปได้ในกำร

ขับเคลื่อนให้เกิดผลส�ำเร็จเป็นรูปธรรมระดับพื้นที่” (แต่ละกลุ่มเลือก 3-5 เรื่อง/ประเด็น)

ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ

1)  ด้ำน ...............................................................................................................................

2)  ด้ำน ...............................................................................................................................

3)  ด้ำน ...............................................................................................................................

4)  ด้ำน ...............................................................................................................................

5)  ด้ำน ...............................................................................................................................
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สื่อประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบ Infographic

เรื่อง ร�ยละเอียดยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ 20 ปี
และแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้�น
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ภาพกิจกรรม การจัดเวทีสร้างการรับรู้
และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ

ภาคผนวก ค.
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ทีมคณะท�ำงำน
และวิทยำกรกระบวนกำรประชุมเตรียมกำรก่อนกำรประชุม01. 
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ทีมคณะท�ำงำน
และวิทยำกรกระบวนกำรประชุมเตรียมกำรก่อนกำรประชุม

ผู้เข้ำประชุมฯ ลงทะเบียนรับเอกสำร02. 
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ประธำนที่ประชุมกล่ำวต้อนรับ
พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์และที่มำของกำรจัดประชุมฯ03. 
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ประธำนกำรประชุม หรือวิทยำกรกระบวนกำร
กล่ำวถึงประเด็นหรือสำระส�ำคัญภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี04.
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กิจกรรมกลุ่มก�ำหนดภำพฝันประเทศและจังหวัด05. 
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แบ่งกลุ่มย่อยร่วมกันพิจำรณำ06.

	 ค�าถามท่ี	1	“แผนปฏิรูปประเทศเรือ่งใด ประเด็นใด ทีส่อดคล้องกับกำรแก้ปัญหำ

หรือมีควำมเป็นไปได้ในกำรขับเคลื่อนให้เกิดผลส�ำเร็จเป็นรูปธรรมระดับพื้นที่”

	 ค�าถามที่	 2	  “เพ่ือให้กำรปฏิรูปประเทศเกิดรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบท 

หรือปัญหำของพื้นที่ ท่ำนคิดว่ำในจังหวัดของท่ำน ควรมีกิจกรรม เรื่องใดบ้ำง”
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ประชุมรวม น�ำเสนอผลกำรประชมุกลุ่มย่อยและร่วมกนัเตมิเตม็หำฉนัทมตใิน
กลุม่ใหญ่เพือ่ให้ได้กิจกรรมสูก่ำรขบัเคลือ่นกำรปฏิรปูจงัหวัดอย่ำงเป็นรปูธรรม
และสอดคล้องกับบริบทพื้นที

07. 
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ผู้แทนกลุ่มน�ำเสนอสิ่งที่ได้
จำกกำรแลกเปลี่ยนภำยในกลุ่มย่อย08.
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ภำพหมู่ผู้เข้ำร่วมประชุม09. 
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เอกสำรประกอบกำรจัดเวทีสร้ำงกำรรับรู้และมีส่วนร่วมฯ10. 
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แสดงนิทรรศกำร/จ�ำหน่ำยกลุ่มเกษตรอินทรีย์ภำยในงำน11. 
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